PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor: 20-K / PM.III-14 / AD / III / 2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-14Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

NYOMAN ASTAWA.
Serka / 631193.
Ba Kodim 1609/Buleleng.
Kodim 1609/Buleleng.
Singaraja, 15 Februari 1969.
Laki-laki.
Indonesia
Hindu.
Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasartersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-32/A32/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 atas nama Serka Nyoman
Astawa NRP.631193.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor:
Kep/09/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penyerahan
Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14Denpasar
Nomor: Sdak/19/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor: TAPKIM/20/PM.III14/AD/III/2017tanggal 22Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan
Hakim
Ketua
Nomor:
TAPSID/20/PM.III14/AD/III/2017 tanggal 23 Maret2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-14Denpasar tentang panggilan
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

untuk

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 DenpasarNomor: Sdak/19/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.
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Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 18 Juli 2017, yang
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar
atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan,
atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263
KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupasurat-surat :
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan masuk agama Hindu
(Sudhiwadani);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Mebiakala;
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan di Negara Denmark;
- 2 (dua) lembar fotocopy tiket pesawat tanggal 2 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Saksi-1;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu)buku Passport Saksi-1, dikembalikan kepada Sdr. Lars
Christensen (Saksi-1).
d. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah).
2. Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Penasehat
Hukum berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala
dakwaan.
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer memohon
agar Majelis Hakim menolak Pledooi / Pembelaan Terdakwa.
4. Duplik
Penasehat
Hukum
Terdakwa
yang
pokoknyamenyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap
Pembelaannya.

pada
pada

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang
pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, karena Terdakwa tidak
pernah memalsukan surat Sudhiwadani maupun surat Mebiakala.
Terdakwa hanya menerima blangko Surat Sudhiwadani dari adik
Terdakwa atas nama Ni Luh Sukerasih yang sudah ada meterai
maupun tanda tangan dan foto Mr. Lars Christensen, sehingga
Terdakwa hanya membantu adik Terdakwa memintakan tanda
tangan para pihak yang berwenang dan para Saksi saja. Oleh
karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menghapus
Tuntutan Oditur Militer.
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Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Mayor ChkDaniel
Dwi S, S.H., M.H. NRP.11050027010181; 2. Kapten Chk Ahmad
Farid, S.H. NRP.11080134570185; 3. Lettu Chk Sugiarto, S.H.
NRP.11120031710786; dan 4. Letda Chk Riswan Ependi, S.H.
NRP.11130028260889; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor: Sprin/109/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan
Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum
tanggal 26 April 2017.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal, hari dan
bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada
tahun 2000 empat belas dan pada bulan April tahun 2000 lima belas
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat dan tahun 2000 lima
belas di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng, Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar
atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan,
atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti pendidikan
kecabangan Infantri di Dodiklatpur Singaraja,setelah lulus dan dilantik
dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 742/SWY
selanjutnya mutasi dan pendidikan hingga dengan terjadinya perkara
ini Terdakwa berdinas di Kodim 1609/Buleleng dengan pangkat
Serka NRP 631193.
b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 di lingkungan adat bertugas
sebagai Jero Gede,yang mempunyai tugas melaksanakan Upacara
Ngeloka Pala Sraya terbatas, yaitu memimpin Upacara dalam
Upacara Catur Yadnya tapi sifatnya terbatas, antara lain memimpin
upacara-upacara perkawinan, anak tiga bulanan, potong gigi,
melaspas, Butha Yadnya atau mevaru dan Upacara Ngaben di
lingkungan keluarga. Selanjutnya berdasarkan Iiekita Patra Bhawati
Nomor : 10/BVS/GAPSA/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pasraman
Pinandita Brahma Vidya Samgraha Gria Agung Panaraga Satyam
Ashram Lingkungan Penarukan, Singaraja Bali tanggal 25 Februari
2011 Terdakwa
telah diupacarai tingkat Nyatur-Meseda Raga
sebagai Bhawati di Pasraman Pinandita Brahma Vidya Samgraha
Gria Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarukan.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih (Saksi-2)
adik kandung Terdakwa dan kenal Sdr. Lars Cristensen (Saksi-1)
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suami Saksi-2 warga negara Denmark sejak tahun 2008 di Singaraja
Bali. Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah di Denmark pada
tanggal 21 April 2005 dengan nomor pencatatan perkawinan
19546/05 sesuai dengan Surat Keterangan dari Embassy of the
Republic of Indonesia Copenhagen No: 333/Kons/VII/2015 tanggal 6
Juli 2015.
d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2008 Saksi-1 dan
Saksi-2 menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Terdakwa
di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem,Kec. Banjar, Kab. Buleleng,
Bali. Sebelum pernikahan dilksanakan diawali dengan upacara
penghinduan bagi Saksi-1 yang beragama Kristen yang akan
menikah dengan Saksi-2 yang beragama Hindu. Upacara
penghunduan (Sudhiwadani) dipimpin oleh Ketua Parisada Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) Desa Kaliasem Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi7) dengan mengucapkan Panca Sradha yang ditirukan oleh Saksi-1
dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah upacara
Sudhiwadani tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan
Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhi widani). Kemudian
upacara dilanjutkan dengan upacara perkawinan yaitu Upacara
Mebiakala, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku rohaniawan
pemuput. Setelah upacara Mebiakala juga tidak ditindaklanjuti
dengan penandatangan Surat Pernyataan Mebiakala.
e. Bahwa Upacara penghinduan (Sudhiwadani) yang dilakukan
terhadap Saksi-1 sebagai Warga Negara Asing tidak sepenuhnya
memenuhi syarat-syarat penghunduan sebagaimana ditentukan oleh
PHDI yaitu :
1) Ada ijin dari kantor Konsulat Negara yang bersangkutan.
2) Sebelum dilangsungkan upacara penghinduan yang
bersangkutan harus melaporkan diri di Polres setempat bahwa
dirinya akan melaksanakan upacara penghunduan atau
Sudhiwadani.
3) Yang bersangkutan harus membaca surat pernyataan beralih
agama dari Kristen ke agama Hindu dihadapan Saksi dan Surat
pernyataan beralih agama (Sudhiwadani) tersebut bermaterai
6.000.
4) Yang bersangkutan harus didampingi oleh penerjemah
bahsa, agar dapat mengerti maksud dan tujuan dari upacara
Sudhiwadani tersebut, kemudian pada saat berlangsungnya
upacara manusia yadnya Sudhiwadani dihadiri dan disaksikan
oleh Ketua PHDI setempat dan Kelian Desa Adat setempat,
kemudian upacara tersebut dipuput oleh rohaniawan/Sulinggih/
Pinandita.
5) Panandatangan
dokuman/surat
tentang
Sudhiwadani
dilakukan saat berlangsungnya upacara untuk dilanjutkan ke
kantor PHDI Kabupaten.
f. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara Hindu,Saksi1 dan Saksi-2 tinggal di Jl. Pantai Indah Gang 5 No. 15 Baktiseraga
Buleleng Singaraja Bali dan hingga saat ini belum memiliki anak.
Selanjutnya sekira tahun 2011 hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 mulai
tidak harmonis disebabkan karena Saksi-1 memiliki hubungan
dengan wanita lain atas nama Sdri. Retno Damayanti serta telah
memiliki dua orang anak dan Saksi-1 kemudian hidup terpisah
dengan Saksi-2 serta tinggal bersama dengan Sdri. Retno Damayanti
di Tepe Villa Lux Jl. Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Buleleng
Singaraja Bali. Atas permasalahan tersebut, Saksi-2 kemudian
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berupaya untuk melengkapi bukti-bukti pernikahan dengan Saksi-1
yaitu pernikahan secara agama Hindu agar pernikahan Saksi-1 dan
Saksi-2 sah dan tercatat secara hukum di Indonesia, berupa : Surat
Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhi wadani) dan Surat
Pernyataan Mebiakala (Perkawinan) dengan tujuan agar pernikahan
Saksi-1 dan Saksi-2 sah dan dapat mencatatkan pernikahan Saksi-1
dan Saksi-2 di Kantor Catatan Sipil Kab. Buleleng.
g. Bahwa sekitra tahun 2014 Saksi-2 membawa blangko kosong
tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang
telah dipasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan telah ada tertera
tandatangan Saksi-1. Blangko tersebut diserahkan Saksi-2 kepada
Terdakwa dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem,
Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali dengan tujuan agar Terdakwa
menulis identitas Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan tulisan
tangan. Selanjutnya Terdakwa melengkapi surat dengan membuat
Surat Pernyataan Mebiakala atas permintaan Saksi-2 serta
menandatangani Sutrat Pernyataan Mebiakala tersebut. Selanjutnya
membawa kedua surat tersebut kepada Sdr. Nyoman Mentantra
(Saksi-6) selaku Klian Desa Adat Kaliasem dan Saksi-6 hanya
menantadangani Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu
(Sdhiwadani) saja sedangkan Surat Pernyataan Mebiakala tidak
pernah ditandatangani oleh Saksi-6 serta Saksi-6 tidak pernah
menghadiri upacara Sudiwadani dan upacara Mebiakala yang
dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
h. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. Ketut
Geria (Saksi-4) dengan membawa surat pernyataan mebiakala yang
didalamnya telah tertulis nama Saksi-4 sebagai Saksi lalu Terdakwa
meminta Saksi-4 untuk menandatangani surat tersebut karena
menurut Terdakwa surat itu akan digunakan untuk mengurus surat
perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang secara perkawinannya
telah dilangsungkan pada tahun 2008 yang pada saat itu Saksi-4
menyaksikan. Saksi-4 yang pada saat itu sedang bekerja bangunan
tanpa membaca terlebih dahulu isi surat tersebut langsung
menandatangani dibagian surat yang telah tertera nama Saksi-4.
Sedangkan Sdr. I Gede Tantra (Saksi-5) yang namanya tertulis
sebagai Saksi dalam surat pernyataan mebiakalatersebut dan ad
tandatangan Saksi-5, padahal tidak pernah ditandatangani Saksi-5
dan Saksi-5 juga tidak pernah mengetahui tentang acara perkawinan
Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-5 tidak mengetahui bahwa nama
Saksi-5 ada tertulis dalam surat pernyataan mebiakala tersebut.
Selanjutnya sekira bulan November 2015 erdakwa datang ke rumah
Sdr. I Kett Tiwas (Saksi-7) di Banjar Dinas Punggang Desa Kalisem
Buleleng bali untuk meminta tandatangan Saksi-7 pada Surat
Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) karena Saksi-7 hadir
dalam upacara penghunduan (Sudhiwadani) Saksi-1 dan Saksi-7
yang memimpin upacara tersebut.
i. Bahwa Saksi-I tidak pernah menandatangani surat pernyataan
masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama Saksi-1 sebagaimana
tertulis dlam surat pernyataan masuk Agama Hindu tertanggal 24
April 2009 yang dilengkapi dengan materai 6000 serta foto Saksi-1.
Pada tanggal 24 April 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di
Denmark berangkat dari Indonesia pada tanggal 6 Maret 2009.
Adapun tandatangan Saksi-1 dalam surat pernyataan masuk Agama
Hindu tersebut berbeda atau tidak sama dengan ytandatangan Saksi1 sebagaimana tertera dalam pasport Saksi-1.
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j. Bahwa Selanjutnya surat pernyataan masuk Agama Hindu
tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2
menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani)
dan Surat Pernyataan mebiakala untuk mengurus pencatatan
perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng yang kemudian keluar Surat Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tentang
Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor :5108-KW-270720150054 tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus
2015 Saksi-2 menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama
Hindu(Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala untuk
melaporkan Saksi-1 di Polres Buleleng atas dugaan melakukan
tindak pidana penelantaranistri. Berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Aiptu Ketut Putriani(Saksi-8) Banit Sidik Unit 4
Satreskrim Buleleng, kasus penelantaran istri yang dilaporkan Saksi2 ke Polres Buleleng baru sampai pada tingkat penyelidikan karena
bukti pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia belum dapat
dibuktikan secara hukum.
k. Bahwa Terdakwa setelah menerima blangko kosong dari Saksi-2
tentang Surat Perntayataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang
telah terpasang pas photo Saksi-1 materai 6000 dan sudah tertera
tandatangan Saksi-1, kemudian Terdakwa menulis identitas Saksi-1,
Nama-nama para Saksi dengan tulisan tangan. Padahal Saksi-1 tidak
pernah menandatangani surat pernyataan masuk Agama Hindu dan
tandatangan Saksi-1 dalam surat tersebut berbeda atau tidak sama
dengan tandatangan Saksi-1 sebagaimana tertera dalam surat
pernyataan masuk agama Hindu tersebut ke Sdr. Nyoman Mertantra
(Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem dan Sdr. I Ketut Tiwas
(Saksi-7) selaku Ketua PHDI desa Kaliasem, dan Terdakwa juga
membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala serta
meminta tanda tangan kepada para Saksi yaitu Sdr. Nyoman
Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat kaliasem, Sdr. Gede
Tantra (Saksi-5) dan Ketut Geria (Saksi-4). Setelah semua
tandatangan lengkap kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi2,kemudian Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu( Sudhiwadani)
dan Surat Pernyataan Mebiakala digunakan oleh Saksi-2 untuk
melaporkan Saksi-1 atas dugaan melakukan tindak pidana
penelantaran istri di Polres Buleleng pada tanggal 11 Agustus 2015.
I. Bahwa Saksi-1 tidak pernah membuat maupun menandatangani
Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani), begitu juga
Surat Pernyataan Mebiakala yang dibuat oleh Terdakwa terdapat
tanda tangan Sdr. I Gede Tantra (Saksi-5) dan Sdr. Nyoman
Mertantra (Saksi-6) sebagai Saksi padahal saksi-5 dan Saksi-6 tidak
pernah menyaksikan proses Upacara Mebiakala tetapi oleh
Terdakwa dimasukkan dan dijadikan Saksi dalam pembuatan Surat
Mebiakala, serta ada tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan
Saksi-5 dan Saksi-6 tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan
Mebiakala tersebut. Dengan demikian, baik Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang dibuat oleh
Terdakwa adalah palsu.
m. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu
(Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala yang tidak pernah
dibuat dan ditandatangani Saksi-1, yang sudah barang tentu Saksi-1
merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke
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Subdenpom IX/3-1 Singaraja sebagaimana Laporan Polisi Nomor:
LP-02/A-02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 agar perbuatan Terdakwa
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atau
Kedua
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal, hari dan
bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada
tahun 2000 empat belas dan pada bulan April tahun 2000 lima belas
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat dan tahun 2000 lima
belas di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng, Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat
yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak
dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti pendidikan
kecabangan Infantri di Dodiklatpur Singaraja,setelah lulus dan dilantik
dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 742/SWY
selanjutnya mutasi dan pendidikan hingga dengan terjadinya perkara
ini Terdakwa berdinas di Kodim 1609/Buleleng dengan pangkat
Serka NRP 631193.
b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 di lingkungan adat bertugas
sebagai Jero Gede,yang mempunyai tugas melaksanakan Upacara
Ngeloka Pala Sraya terbatas, yaitu memimpin Upacara dalam
Upacara Catur Yadnya tapi sifatnya terbatas, antara lain memimpin
upacara-upacara perkawinan, anak tiga bulanan, potong gigi,
melaspas, Butha Yadnya atau mevaru dan Upacara Ngaben di
lingkungan keluarga. Selanjutnya berdasarkan Iiekita Patra Bhawati
Nomor : 10/BVS/GAPSA/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pasraman
Pinandita Brahma Vidya Samgraha Gria Agung Panaraga Satyam
Ashram Lingkungan Penarukan, Singaraja Bali tanggal 25 Februari
2011 Terdakwa
telah diupacarai tingkat Nyatur-Meseda Raga
sebagai Bhawati di Pasraman Pinandita Brahma Vidya Samgraha
Gria Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarukan.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih (Saksi-2)
adik kandung Terdakwa dan kenal Sdr. Lars Cristensen (Saksi-1)
suami Saksi-2 warga negara Denmark sejak tahun 2008 di Singaraja
Bali. Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah di Denmark pada
tanggal 21 April 2005 dengan nomor pencatatan perkawinan
19546/05 sesuai dengan Surat Keterangan dari Embassy of the
Republic of Indonesia Copenhagen No: 333/Kons/VII/2015 tanggal 6
Juli 2015.
d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2008 Saksi-1 dan
Saksi-2 menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Terdakwa
di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem,Kec. Banjar, Kab. Buleleng,
Bali. Sebelum pernikahan dilksanakan diawali dengan upacara
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penghinduan bagi Saksi-1 yang beragama Kristen yang akan
menikah dengan Saksi-2 yang beragama Hindu. Upacara
penghunduan (Sudhiwadani) dipimpin oleh Ketua Parisada Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) Desa Kaliasem Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi7) dengan mengucapkan Panca Sradha yang ditirukan oleh Saksi-1
dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah upacara
Sudhiwadani tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan
Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhi widani). Kemudian
upacara dilanjutkan dengan upacara perkawinan yaitu Upacara
Mebiakala, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku rohaniawan
pemuput. Setelah upacara Mebiakala juga tidak ditindaklanjuti
dengan penandatangan Surat Pernyataan Mebiakala.
e. Bahwa Upacara penghinduan (Sudhiwadani) yang dilakukan
terhadap Saksi-1 sebagai Warga Negara Asing tidak sepenuhnya
memenuhi syarat-syarat penghunduan sebagaimana ditentukan oleh
PHDI yaitu :
1) Ada ijin dari kantor Konsulat Negara yang bersangkutan.
2) Sebelum dilangsungkan upacara penghinduan yang
bersangkutan harus melaporkan diri di Polres setempat bahwa
dirinya akan melaksanakan upacara penghunduan atau
Sudhiwadani.
3) Yang bersangkutan harus membaca surat pernyataan beralih
agama dari Kristen ke agama Hindu dihadapan Saksi dan Surat
pernyataan beralih agama (Sudhiwadani) tersebut bermaterai
6.000.
4) Yang bersangkutan harus didampingi oleh penerjemah
bahsa, agar dapat mengerti maksud dan tujuan dari upacara
Sudhiwadani tersebut, kemudian pada saat berlangsungnya
upacara manusia yadnya Sudhiwadani dihadiri dan disaksikan
oleh Ketua PHDI setempat dan Kelian Desa Adat setempat,
kemudian upacara tersebut dipuput oleh rohaniawan/Sulinggih/
Pinandita.
5) Panandatangan
dokuman/surat
tentang
Sudhiwadani
dilakukan saat berlangsungnya upacara untuk dilanjutkan ke
kantor PHDI Kabupaten.
f. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara Hindu,Saksi1 dan Saksi-2 tinggal di Jl. Pantai Indah Gang 5 No. 15 Baktiseraga
Buleleng Singaraja Bali dan hingga saat ini belum memiliki anak.
Selanjutnya sekira tahun 2011 hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 mulai
tidak harmonis disebabkan karena Saksi-1 memiliki hubungan
dengan wanita lain atas nama Sdri. Retno Damayanti serta telah
memiliki dua orang anak dan Saksi-1 kemudian hidup terpisah
dengan Saksi-2 serta tinggal bersama dengan Sdri. Retno Damayanti
di Tepe Villa Lux Jl. Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Buleleng
Singaraja Bali. Atas permasalahan tersebut, Saksi-2 kemudian
berupaya untuk melengkapi bukti-bukti pernikahan dengan Saksi-1
yaitu pernikahan secara agama Hindu agar pernikahan Saksi-1 dan
Saksi-2 sah dan tercatat secara hukum di Indonesia, berupa : Surat
Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhi wadani) dan Surat
Pernyataan Mebiakala (Perkawinan) dengan tujuan agar pernikahan
Saksi-1 dan Saksi-2 sah dan dapat mencatatkan pernikahan Saksi-1
dan Saksi-2 di Kantor Catatan Sipil Kab. Buleleng.
g. Bahwa sekitra tahun 2014 Saksi-2 membawa blangko kosong
tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang
telah dipasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan telah ada tertera
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tandatangan Saksi-1. Blangko tersebut diserahkan Saksi-2 kepada
Terdakwa dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem,
Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali dengan tujuan agar Terdakwa
menulis identitas Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan tulisan
tangan. Selanjutnya Terdakwa melengkapi surat dengan membuat
Surat Pernyataan Mebiakala atas permintaan Saksi-2 serta
menandatangani Sutrat Pernyataan Mebiakala tersebut. Selanjutnya
membawa kedua surat tersebut kepada Sdr. Nyoman Mentantra
(Saksi-6) selaku Klian Desa Adat Kaliasem dan Saksi-6 hanya
menantadangani Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu
(Sdhiwadani) saja sedangkan Surat Pernyataan Mebiakala tidak
pernah ditandatangani oleh Saksi-6 serta Saksi-6 tidak pernah
menghadiri upacara Sudiwadani dan upacara Mebiakala yang
dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
h. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. Ketut
Geria (Saksi-4) dengan membawa surat pernyataan mebiakala yang
didalamnya telah tertulis nama Saksi-4 sebagai Saksi lalu Terdakwa
meminta Saksi-4 untuk menandatangani surat tersebut karena
menurut Terdakwa surat itu akan digunakan untuk mengurus surat
perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang secra perkawinannya telah
dilangsungkan pada tahun 2008 yang pada saat itu Saksi-4
menyaksikan. Saksi-4 yang pada saat itu sedang bekerja bangunan
tanpa membaca terlebih dahulu isi surat tersebut langsung
menandatangani dibagian surat yang telah tertera nama Saksi-4.
Sedangkan Sdr. I Gede Tantra (Saksi-5) yang namanya tertulis
sebagai Saksi dalam surat pernyataan mebiakalatersebut dan ad
tandatangan Saksi-5, padahal tidak pernah ditandatangani Saksi-5
dan Saksi-5 juga tidak pernah mengetahui tentang acara perkawinan
Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-5 tidak mengetahui bahwa nama
Saksi-5 ada tertulis dalam surat pernyataan mebiakala tersebut.
Selanjutnya sekira bulan November 2015 erdakwa datang ke rumah
Sdr. I Kett Tiwas (Saksi-7) di Banjar Dinas Punggang Desa Kalisem
Buleleng bali untuk meminta tandatangan Saksi-7 pada Surat
Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) karena Saksi-7 hadir
dalam upacara penghunduan (Sudhiwadani) Saksi-1 dan Saksi-7
yang memimpin upacara tersebut.
i. Bahwa Saksi-I tidak pernah menandatangani surat pernyataan
masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama Saksi-1 sebagaimana
tertulis dlam surat pernyataan masuk Agama Hindu tertanggal 24
April 2009 yang dilengkapi dengan materai 6000 serta foto Saksi-1.
Pada tanggal 24 April 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di
Denmark berangkat dari Indonesia pada tanggal 6 Maret 2009.
Adapun tandatangan Saksi-1 dalam surat pernyataan masuk Agama
Hindu tersebut berbeda atau tidak sama dengan ytandatangan Saksi1 sebagaimana tertera dalam pasport Saksi-1.
j. Bahwa Selanjutnya surat pernyataan masuk Agama Hindu
tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2
menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani)
dan Surat Pernyataan mebiakala untuk mengurus pencatatan
perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng yang kemudian keluar Surat Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tentang
Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor :5108-KW-270720150054 tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus
2015 Saksi-2 menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama
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Hindu(Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala untuk
melaporkan Saksi-1 di Polres Buleleng atas dugaan melakukan
tindak pidana penelantaranistri. Berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Aiptu Ketut Putriani(Saksi-8) Banit Sidik Unit 4
Satreskrim Buleleng, kasus penelantaran istri yang dilaporkan Saksi2 ke Polres Buleleng baru sampai pada tingkat penyelidikan karena
bukti pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia belum dapat
dibuktikan secara hukum.
k. Bahwa Terdakwa setelah menerima blangko kosong dari Saksi-2
tentang Surat Perntayataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang
telah terpasang pas photo Saksi-1 materai 6000 dan sudah tertera
tandatangan Saksi-1, kemudian Terdakwa menulis identitas Saksi-1,
Nama-nama para Saksi dengan tulisan tangan. Padahal Saksi-1 tidak
pernah menandatangani surat pernyataan masuk Agama Hindu dan
tandatangan Saksi-1 dalam surat tersebut berbeda atau tidak sama
dengan tandatangan Saksi-1 sebagaimana tertera dalam surat
pernyataan masuk agama Hindu tersebut ke Sdr. Nyoman Mertantra
(Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem dan Sdr. I Ketut Tiwas
(Saksi-7) selaku Ketua PHDI desa Kaliasem, dan Terdakwa juga
membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala serta
meminta tanda tangan kepada para Saksi yaitu Sdr. Nyoman
Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat kaliasem, Sdr. Gede
Tantra (Saksi-5) dan Ketut Geria (Saksi-4). Setelah semua
tandatangan lengkap kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi2,kemudian Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu( Sudhiwadani)
dan Surat Pernyataan Mebiakala digunakan oleh Saksi-2 untuk
melaporkan Saksi-1 atas dugaan melakukan tindak pidana
penelantaran istri di Polres Buleleng pada tanggal 11 Agustus 2015.
l. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu
(Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala yang tidak pernah
dibuat dan ditandatangani Saksi-1, kemudian kedua surat tersebut
digunakan oleh Saksi-2 untuk mendapatkan hak-hak Saksi-2 dari
Saksi-1 yang sudah barang tentu merigikan Saksi-1 dan Saksi-1
merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke
Subdenpom IX/3-1 Singaraja sebagaimana Laporan Polisi Nomor :
LP-02/A-02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 agar perbuatan Terdakwa
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam :
Pertama
KUHP
Atau
Kedua:
KUHP
Menimbang

:

Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa
menyatakan mengerti, namunTerdakwa menyangkal sebagian uraian
dakwaan Oditur Militer, yaitu sebagai berikut :
Yang mengeluarkan surat Sudhiwadani adalah Parisada Hindu
Dharma (PHDI), bukan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak
memalsukan surat Sudhiwadani tersebut.
Surat Pernyataan Mebiakala memang Terdakwa yang
membuat, dan Terdakwa selaku Jero Gede (sekarang Bhawati)
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berwenang memimpin upacara Mebiakala, namun hal itu Terdakwa
lakukan atas permintaan adik kandung Terdakwa atas nama Ni Luh
Sukerasih.
Sdr. I Gede Tantra yang dipanggil dan dijadikan sebagai Saksi
dalam perkara ini bukan Gede Tantra yang ikut bertanda tangan
dalam Surat Pernyataan Mebiakala, sehingga Saksi I Gede Tantra
tersebut tidak mengetahui kejadian yang menjadi perkara ini, karena
terjadi salah panggil orang.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi), dengan alasanalasan yang intinya sebagai berikut:
a.
Bahwa dalam penulisan waktu kejadian tindak pidana dalam
dakwaan tersebut tertulis tahun 2000 empat belas, dan pada bulan
April tahun 2000 lima belas. Hal ini menimbulkan penafsiran yang
tidak jelas, atau dengan kata lain membingungkan atau pula kabur
dan menyesatkan. Kapan waktu terjadinya tindak pidana tersebut
harus jelas. Menurut penafsiran Penasehat Hukum, kejadian tindak
pidana tersebut terjadi pada tahun 2000, karena secara angka
penulisan tahun terdiri dari 4 (empat) angka. Akan tetapi di belakang
tahun 2000 terdapat dua kata, yaitu empat belas dan lima belas,
sehingga bagi Penasehat Hukum hal ini semakin menambah
kekaburan waktu kejadian tindak pidana yang sebenarnya.
Cara penulisan tahun tersebut di atas tidak lazim dan tidak
pernah ada dalam penulisan buku-buku, literature, jurnal, maupun
tulisan lainnya, lebih khusus lagi dalam surat dakwaan.
b. Bahwa dalam penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP yang dicantumkan Oditur Militer terhadap
Terdakwa tidak dapat diterima, karena dalam Pasal tersebut berbunyi
barang siapa dilakukan dengan bersama-sama. Bahwa arti dalam
dakwaan tersebut Terdakwa lebih dari satu. Padahal dalam uraian
surat dakwaan Oditur Militer hanya Terdakwa sendiri, tidak ada
Terdakwa lain, sehingga Oditur Militer tidak lengkap memuat unsurunsur tindak pidana yang didakwakan.
Surat Dakwaan yang
demikian tidak dapat diterima, karena tidak jelas, membingungkan,
menyesatkan (kabur/obscuur libels)
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan :
a. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima Keberatan
(Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;
b. Menyatakan
Surat
Dakwaan
Oditur
Militer
Nomor:
Sdak/19/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 batal demi hukum;
c. Membebankan beaya perkara kepada negara.

Menimbang

: Bahwa terhadap Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan tertulis yang
dibacakan Oditur Militer di depan persidangan tanggal09Mei 2017,
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :
a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/III/2017
tanggal 9 Maret 2017telah disusun dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 130 khususnya ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997,
dan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut
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telah dipenuhi semuanya dalam surat dakwaan yang disusun Oditur
Militer.
b. Bahwa dalam penulisan waktu kejadian, Oditur Militer sengaja
menulis waktu kejadian dalam bentuk kombinasi angka dan huruf.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam
pengetikan angka tahun, sehingga kecil kemungkinan terjadi
kesalahan dan akan memperjelas waktu kejadian.
c. Sedangkan keberatan Penasehat Hukum yang selebihnya sudah
menyangkut materi pokok perkara, sehingga tidak ditanggapi oleh
Oditur Militer.
Berdasarkan uraian tersebut, Oditur Militer berkesimpulan bahwa
alasan atau dasar eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum
Terdakwa tidak sesuai dengan maksud ketentuan undang-undang.
Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Miliiter
III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan
selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer III-14
Denpasar menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan
melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi
Penasehat Hukum Terdakwa, dan Tanggapan Oditur Militer atas
EksepsiPenasehat Hukum tersebut di atas, dan juga setelah
memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan
surat dakwaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai
berikut :
Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum yang menyatakan
bahwa Dakwaan Oditur Militer Kabur (Obscuur Libel) karena Oditur
Militer tidak lazim dalam menuliskan tahun dalam surat dakwaan,
yaitu Oditur Militer menggabungkan angka dan huruf dalam
menuliskan tahun kejadian perkara ini, sehingga cara penulisan yang
demikian menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, membingungkan
dan menyesatkan, Majelis Hakim berpendapat sebgai berikut :
a. Bahwa dalam Pasal 130 ayat (2) Undang Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan bahwa Surat
Dakwaan Oditur Militer harus diberi tanggal dan ditanda-tangani,
serta berisi: a. tentang uraian identitas Terdakwa, dan b. mengenai
uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah batal demi
hukum.
Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2)
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dianggap obscure libeli (kabur) atau confuse (membingungkan) atau
misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk
melakukan pembelaan diri.
- Walaupun konsekuensi dari dakwaan yang uraian faktanya tidak
cermat, jelas, dan lengkap adalah batal demi hukum, namun ternyata
undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian
“uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap” dalam surat dakwaan.
Oleh karena itu pengertian secara cermat, jelas, dan lengkap tersebut
harus dicari dengan menafsirkan pengertian kata tersebut sesuai tata
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cara penafsiran yang sistematis, yaitu setelah dicari dalam
penjelasan undang-undang tersebut tidak ada, maka dicari dalam
yurisprudensi-yurisprudensi maupun dalam doktrin yang ditulis para
ahli berkaitan dengan hal tersebut.
Menurut Harun M. Husein dalam bukunya: SURAT DAKWAAN,
Tehnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya”, yang telah
dikutip dalam buku: PEDOMAN PEMBUATAN DAKWAAN yang
dikeluarkan Kejaksaan Agung RI, dan dipedomani oleh Oditurat
Jenderal TNI, yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian
Jaksa (Oditur) dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang
didasarkan kepada UU yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak
terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan
batalnya Surat Dakwaan atau Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan,
yaitu antara lain:
- Apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem.
- Sedang yang dimaksud “jelas” adalah penuntut umum harus
mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus
memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta yang dilakukan
Terdakwa). Yang dimaksud “lengkap” adalah uraian surat dakwaan
harus mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang
secara lengkap.
Menurut
Yahya
Harahap
dalam
buku
“Pembahasan
Permasalahan dan penerapan KUHAP” hlm.132 s/d 133, dikatakan
bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan
lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Artinya, Penuntut Umum harus menguraikan secara lengkap dan
jelas, yaitu :
- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang
didakwakan harus cermat disebut satu persatu;
- Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas “cara” tindak pidana
dilakukan, karena surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana
cara Terdakwa melakukan tindak pidana, dianggap sangat merugikan
kepentingan Terdakwa untuk membela diri. Idealnya dijelaskan
secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, tetapi yang dituntut
cukup garis besarnya saja, yaitu asalkan dari uraian itu terang dan
jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana tersebut
dilakukan secara utuh.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14Denpasar Nomor:Sdak/19/III/2017 tanggal 09Maret 2017, Oditur
Militer menuliskan tahun kejadian perkara atau Tempos Delicti
sebagai berikut: “…., yaitu pada tanggal, hari dan bulan yang sudah
tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2000 empat
belas dan pada bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 empat belas dan tahun 2000 lima belas
di.......”
Bahwa berdasarkan uraian di atas, kemudian dikaitkan dengan surat
dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14Denpasar
Nomor:Sdak/19/III/2017 tanggal 09Maret 2017 tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa mengenai uraian identitas Terdakwa,
dan mengenai uraian fakta telah ditulis secara cermat, jelas, dan
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan telah
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ditulis secara lengkap. Sehingga dari sisi uraian identitas dan uraian
fakta, Majelis Hakim menilai surat dakwaan telah cukup cermat, jelas,
dan lengkap.
- Kemudian mengenai penerapan ataupun penulisan pasal tindak
pidana yang didakwakan telah dituliskan secara jelas dan lengkap
oleh Oditur Militer.
- Selanjutnya dilihat dari sisi pertanggung-jawaban pidana,
Terdakwa sehat dan dapat dipertangggung-jawabkan secara pidana
atas perbuatan yang telah dilakukannya. Perkara tersebut juga
belum kadaluarsa, dan perkara tersebut belum pernah diperiksa dan
diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
arti tidak nebis in idem.
- Sedangkan mengenai penulisan tahun kejadian perkara yang
menggabungkan angka dan huruf, walaupun hal itu tidak sesuai
dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun
penulisan tersebut dapat dimengerti dan dipahami maksudnya oleh
pembacanya, sehingga kekurangan tersebut tidak cukup untuk
dijadikan sebagai alasan membatalkan surat dakwaan.
b. Kemudian terhadap keberatan Penasehat Hukum yang
selebihnya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, bahwa
hal itu sudah masuk ke materi perkara, yaitu sudah masuk ke unsur
Pasal yang akan dibuktikan di persidangan, sehingga oleh karenanya
Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwatidak cukup alasan untuk membatalkan Surat
Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14Denpasar Nomor:
Sdak/19/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yangtelah disusun secara
cermat, jelas, dan lengkap, sehingga oleh karenaya surat dakwaan
tersebut sah dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.
Kemudian dengan mengingat ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan
Pasal 145 UU Nomor 31 Tahun 1997, sertaPasal 263 (1) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 (2) KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
berkaitan, Majelis Hakim memutuskan dengan menetapkan sebagai
berrikut :
1. Menolak Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14 Denpasar Nomor: Sdak/19/III/2017 tanggal 09 Maret
2017adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam
undang-undang.
3. Oleh karenanya Pengadilan Militer III-14 Denpasar melanjutkan
persidangan perkara TerdakwaSerka Nyoman Astawa NRP.631193.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi– I

: Namalengkap: LARS CHRISTENSEN; Pekerjaan: Pensiunan
Karyawan Rumah Sakit Jiwa di Denmark (sekarang wiraswasta di
Singaraja Bali); Tempat,tanggal lahir:Denmark, 27Mei 1967; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Denmark (WNA); Agama:
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Kristen; Tempat tinggal: Tepe Villa Lux Jl. Palem lovina Desa
Kalibubuk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam
hubungan sebagai mantan ipar Saksi, yaitu Terdakwa adalah kakak
Sdri. Ni Luh Sukerasih (mantan istri Saksi).
2. Bahwa Saksi adalah warga negara Denmark yang tidak bisa dan
tidak mengerti bahasa Indonesia secara baik dan benar, sehingga
dalam pemeriksaan ini Saksi didampingi oleh penerjemah bahasa
atas nama Sdr. Kadek Sumitra.
3. Bahwa pada tahun 2004 Saksi mulai kenal dengan Sdri. Ni Luh
Sukerasih di Singaraja, Bali, kemudian Saksi berpacaran dengan
Sdri. Ni Luh Sukerasih, dan selanjutnya pada tanggal 21 April 2005
Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih menikah secara resmi di Odense
Kommune, Denmark menurut hukum yang berlaku di Denmark.
Setelah menikah Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih tinggal di
Denmark, namun Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih sering berkunjung
ke Bali, Indonesia. Sekarang Saksi merasa Sdri. Ni Luh Sukerasih
sudah bukan isteri Saksi lagi, karena Saksi belum menikah menurut
Hukum Indonesia.
4. Bahwa pada sekira bulan Maret 2008 Saksi bersama dengan
Sdri. Ni Luh Sukerasih dan kedua orang tua Saksi yang warga
negara Denmark berkunjung ke Bali, dan kemudian juga berkunjung
ke rumah orangtua Sdri. Ni Luh Sukerasih di Desa Kaliasem, Kec.
Banjar, Kab. Buleleng.
5. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Sdri. Ni Luh Sukerasih
di Desa Kaliasem, Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih dibuatkan suatu
upacara menggunakan bahasa Bali yang tidak Saksi mengerti, yang
menurut penjelasan Sdri. Ni Luh Sukerasih katanya Upacara Melukat,
yaitu upacara pembersihan diri dari rasa kotor atau rasa dosa dengan
tujuan untuk memudahkan memperoleh rezeki. Dalam upacara
tersebut yang memuput atau memimpin upacara adalah Terdakwa
selaku Jero Mangku, disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan
keluarga Sdri. Ni Luh Sukerasih.
6. Bahwa setelah upacara selesai, Saksi maupun Sdri. Ni Luh
Sukerasih tidak menanda-tangani surat apa pun, hingga kemudian
Saksi bersama dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih dan kedua orangtua
Saksi kembali ke Hotel, dan beberapa hari kemudian kembali lagi ke
Denmark, Saksi tidak juga menanda-tangani surat-surat apa pun.
7. Bahwa pada waktu-waktu berikutnya Saksi dan Sdri. Ni Luh
Sukerasih sering berkunjung ke Bali, yaitu antara lain pada sekira
bulan Februari 2009 Saksi berkunjung ke Bali, lalu pada tanggal 06
Maret 2009 Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih kembali ke Denmark.
8. Pada sekira bulan Oktober 2009 Saksi dan Sdri. Ni Luh
Sukerasih berkunjung lagi ke Indonesia, lalu Saksi dan Sdri. Ni Luh
Sukerasih membuatVilla di Palem Lovina, Desa Kalibubuk, Kec.
Banjar, Kab. Buleleng, Bali, namun pada tahun-tahun tersebut Saksi
dan Sdri. Ni Luh Sukerasih masih sering pulang pergi antara Bali dan
Denmark.
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9. Bahwa kemudian setelah Villa Saksi selesai, mulai sekira bulan
Februari 2011 Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih tinggal menetap di
Villa Saksi di Palem Lovina, Desa Kalibubuk, Buleleng. Beberapa
tahun setelah tinggal di Palem Lovina Desa Kalibubuk, Buleleng,
hubungan rumah tangga Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih mulai
retak, hingga kemudian pada sekira tahun 2014 Saksi dan Sdri. Ni
Luh Sukerasih berpisah rumah, Saksi tinggal di Villa Lux Jl. Palem
Lovina, Desa Kalibubuk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, sedang Sdri. Ni
Luh Sukerasih tinggal di Villa yang lain di Lovina juga.
10. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih pisah
rumah,pada tanggal 11 Agustus 2015 Saksi dilaporkan oleh Sdri. Ni
Luh Sukerasih dan Terdakwa ke Polres Buleleng dengan tuduhan
melakukan tindak pidana penelantaran istri, dan kemudian pada
tanggal 16 September 2015 sekira pukul 13.00 Wita Penyidik PPA
Polres Buleleng melakukan pemeriksaan terhadap Saksi di rumah
Saksi di Tepe Villa Lux, Jl. Palem Lovina Desa Kalibubuk,Kec.
Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
11. Bahwa pada waktu memeriksa Saksi, Penyidik Polres Buleleng
menunjukkan satu lembar fotocopy Surat Pernyataan Masuk Agama
Hindu (Sudhiwadani) atas nama Saksi (Mr. Lars Christensen)
tertanggal 24 April 2009, yang mana dalam surat pernyataan tersebut
Saksi dinyatakan beralih agama dari agama semula Kristen beralih
masuk menjadi agama Hindu, dan satu lembar fotocopy Surat
Pernyataan Mebiakala (Pernikahan secara Hindu) antara Saksi
dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih tanggal 24 April 2009, yang
upacaranya dipimpin oleh Terdakwa.
12. Bahwa oleh karena Saksi merasa tidak pernah melaksanakan
upacara perpindahan agama ataupun membuat pernyataan
berpindah agama dari Kristen menjadi Hindu, dan Saksi juga merasa
tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan Sudhiwadani
sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani
tersebut,dan Saksi juga merasa tidak pernah melaksanakan upacara
Mebiakala dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih, maka Saksi merasa
bahwa tanda tangan Saksi dalam Surat pernyataan masuk Agama
Hindu (Sudhiwadani) tersebuttelah dipalsukan. Selain itu, tanggal
pelaksanaan upacara Sudhiwadani tanggal 24 April 2009 adalah
tidak benar, karena pada tanggal tersebut Saksi dan Sdri. Ni Luh
Sukerasih tidak berada di Indonesia, tetapi berada di Denmark, dan
Saksi baru berkunjung lagi ke Bali, Indonesia pada bulan Oktober
2009. Dengan demikian Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala yang dijadikan dasar pengaduan Sdri. Ni Luh
Sukerasih ke Polres Buleleng tersebut adalah tidak benar dan palsu.
13. Bahwa atas perbuatan Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Terdakwa
yang telah melaporkan Saksi ke Polres Buleleng tersebut, Saksi
merasa nama baiknya dicemarkan, sehingga Saksi lalu mengadukan
balik Sdri. Ni Luh Sukerasih ke Polres Buleleng, dan juga
mengadukan Terdakwa ke Denpom Singaraja, Bali, dengan tuduhan
mereka telah mencemarkan nama baik Saksi dan juga telah
memalsukan Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala antara Saksi dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, motivasi Sdri. Ni Luh Sukerasih
melaporkan Saksi ke Polres Buleleng adalah ingin menguasai harta
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Saksi. Namun oleh karena Sdri. Ni Luh Sukerasih tidak mempunyai
bukti pernikahannya dengan Saksi menurut Hukum Indonesia, maka
pengaduan Sdri. Ni Luh Sukerasih ke Polres Buleleng tersebut tidak
bisa ditindak-lanjuti, karena Sdri. Ni Luh Sukerasih tidak mempunyai
surat nikah yang resmi.
15. Bahwa Saksi membenarkan telah melangsungkan pernikahan
dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih di Denmark menurut hukum Denmark.
Namun oleh karena sekarang Saksi berada di Indonesia, dan selama
di Indonesia Saksi belum pernah dinikahkan kembali dengan Sdri. Ni
Luh Sukerasih menurut hukum Indonesia, maka sekarang Saksi
merasa bahwa Saksi tidak ada ikatan perkawinan lagi dengan Sdri.
Ni Luh Sukerasih, karena menurut Saksi Hukum Denmark tidak
berlaku di Indonesia.
16. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih di
Denmark pada tanggal 21 April 2005 di Denmark, Saksi tidak
dikaruniai anak.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat-surat
Sudhiwadani dan Surat Mebiakala tersebut dibuat, karena pada
tanggal 24 April 2009 Saksi dan Sdri. Ni Luh Sukerasih sedang
berada di negara Denmark, dengan bukti yang menguatkan adalah
berupa tiket pesawat dari Denpasar menuju Copenhagen Denmark
via Hongkong dan London atas nama Saksi dan Sdri. Ni Luh
Sukerasih tanggal 06-07 Maret 2009.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Memang benar bahwa pada tahun 2008 telah dilaksanakan
upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala atas permintaan
mereka berdua (Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Saksi), dengan maksud
agar mereka bisa masuk dan bersembahyang di Pura, dan hubungan
mereka tidak dikatakan sebagai ‘kumpul kebo’.
- Pada waktu itu dilaksanakan upacara Sudhiwadani dan upacara
Mebiakala (pernikahan adat/agama Hindu Bali), bukan upacara
Melukat (pembersihan diri dari dosa), karena jika upacara Melukat
tidak perlu mengundang banyak orang/keluarga.
Sedangkan
pelaksanaan upacara waktu itu selain dihadiri kedua orangtua Saksi
dan keluarga besar Sdri. Ni Luh Sukerasih, upacara juga dihadiri oleh
tetangga dan undangan yang lain.
- Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi ke Polres Buleleng.
Pada waktu itu Terdakwa hanya mengantar/mendampingi adik
Terdakwa (Sdri. Ni Luh Sukerasih) yang sedang bermasalah dengan
suaminya untuk melapor ke Polres Buleleng.
- Terdakwa menerima blangko kosong Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang sudah ada foto Saksi dan tanda tangan Saksi
serta meterai Rp.6000,- dari Sdri. Ni Luh Sukerasih yang meminta
tolong Terdakwa agar diuruskan, yang katanya akan digunakan
mengurus Surat Nikah menurut hukum Indonesia. Setelah Terdakwa
mengisi identitas Saksi dalam blangko tersebut, kemudian Terdakwa
memintakan tanta tangan ke Ketua PHDI Desa, dan ke Kelian Desa
Adat Kaliasem.
- Bahwa upacara memang bukan dilaksanakan tanggal 24 April
2009, tetapi tanggal 24 September 2008, dan Surat Sudhiwadani dan
Mebiakala tersebut Terdakwa tulis/uruskan pada tahun 2014 setelah
rumah tangga Sdri. Ni Luh Sukerasih bermasalah. Dalam surat
Sudhiwadani maupun Mebiakala Terdakwa tulis tanggal 24 April
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2009, karena pada waktu itu Terdakwa maupun Sdri. Ni Luh
Sukerasih lupa tanggal pelaksanaan upacara tersebut.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada
keterangannya.
Saksi – II

: Namalengkap: NI LUH SUKERASIH; Pekerjaan:Swasta; Tempat,
tanggal lahir: Singaraja, 27 Juni 1975; Jenis kelamin:Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesi; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Jl.
Pantai Indah Gang 5 No.15 Desa Baktiseraga,Kec/Kab. Buleleng,
Bali. (sekarang Desa Kalibubuk, Kec. Buleleng, Singaraja, Bali).
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena
Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Lars Cristensen sejak tahun
2003 di Lovina, Bali, dan kemudian Saksi menikah dengan Sdr. Lars
Christensen pada tanggal 21 April 2005 di Kopenhagen, Denmark.
Pernikahan
Saksi dan
Sdr.
Lars Christensen
tersebut
dilakukansecara sah menurut Hukum Denmark, dan dicatatkan di
Kantor Catatan Sipil Denmark (Odense Kommune) dengan Nomor
Pencatatan Perkawinan 19546/05, dan dari pernikahan Saksi dengan
Sdr. Lars Christensen tersebut Saksi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal bersama Sdr. Lars
Christensen di Kopenhagen Denmark dan Saksi tidak langsung
mencatatkan atau melaporkan pernikahan Saksi tersebut ke
Kedutaan Besar RI di Denmark, karena Saksi tidak tahu aturannya,
dan saat itu rumah tangga Saksi dan Sdr. Lars Christensen berjalan
normal dan harmonis, dan selama tinggal di Denmark setiap tahun
Saksi juga pulang ke Bali bersama Sdr. Lars Christensen.
4. Bahwa pada Tahun 2008 Saksi mengajak Sdr. Lars Christensen
untuk mengadakan upacara pernikahan kecil-kecilan secara Agama
Hindu (Upacara Mebiakala) di Bali, hingga kemudian Sdr. Lars
Christensen bersama dengan kedua orangtuanya datang ke Bali
untuk melaksanakan upacara Mebiakala.
5. Bahwa setelah sampai di rumah keluarga (orangtua) Saksi di
Banjar Dinas Lebah,Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali,
pada tanggal 24 September 2008 lalu diadakan Upacara Mebiakala
yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Mangku Jero Desa Kaliasem,
dengan dihadiri oleh Sdr. Lars Christensen, kedua orang tua Lars
Christensen, Saksi, Ketua PHDI Desa Kaliasem Sdr. I Ketut Tiwas,
Kelian Desa Adat Kaliasem Sdr. Nyoman Mertantra, Sdr. Gede
Tantra, dan Sdr. Ketut Gria.
6. Bahwa sesuai adat perkawinan Hindu di Bali, sebelum dilakukan
upacara Mebiakala terlebih dahulu dilakukan upacara Sudhiwadani
yang merupakan upacara “penghinduan” bagi mempelai yang
sebelumnya bukan beragama Hindu yang dituntun oleh Sdr. I Ketut
Tiwas selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem, Kab. Buleleng. Pada
waktu itu pelaksanaan upacara Sudhiwadani maupun upacara
Mebiakala menggunakan bahasa Bali tanpa ada penerjemahnya.
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7. Bahwa setelah upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
selesai dilaksanakan, Saksi dan Sdr. Lars Christensen tidak
dibuatkan ataupun menanda-tangani surat-surat bukti pernikahan
menurut Agama Hindu, melainkan Saksi dan Sdr. Lars
Christensenlangsung kembali ke Hotel tempat Saksi dan Sdr. Lars
Christensen tinggal sementara, dan selanjutnya Saksi, Sdr. Lars
Christensen, dan kedua orangtua Sdr. Lars Christensen pulang
kembali ke Kopenhagen, Denmark.
8. Bahwa pada sekira tahun 2011 Saksi dan Sdr. Lars Christensen
tinggal menetap di Villa Lux Jl. Palem Lovina Desa Kalibukbuk, Kec.
Banjar, Kab. Buleleng.
9. Bahwa beberapa waktu setelah tinggal menetap di Palem Lovina
Desa Kalibukbuk, pada sekira bulan Nopember 2011 Sdr. Lars
Christensen mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Lars Christensen
mempunyai seorang anak perempuan dari hasil hubungan gelapnya
dengan seorang wanita dari Banyuwangi yang bernama Sdri. Retno
Damayanti, yang sekarang menjadi teman hidup bersama Sdr. Lars
Christensen.
Beberapa waktu kemudian sekira akhir bulan
Nopember 2011 Saksi diminta oleh Sdr. Lars Christensen agar
membelikan rumah BTN di daerah Banyuwangi untuk Sdri. Retno
Damayanti dan anaknya. Oleh karena Saat itu Saksi ingin mengurus
surat-surat perkawinan Saksi dengan Mr. Lars Christensen secara
Hindu yang dulu belum sempat dibuat, maka Saksi lalu memenuhi
permintaan Mr. Lars Christensen untuk memberikan pinjaman uang
kepada Sdri. Retno Damayanti sebesar Rp.112.000.000,-(seratus
dua belas juta rupiah), dengan syarat Mr. Lars Christensen mau
menanda-tangani Surat Pernyataan Sudhiwadani yang akan
digunakan Saksi untuk mengurus surat-surat pernikahan Saksi
secara Hindu.
10. Bahwa atas tawaran Saksi tersebut Mr. Lars Christensen setuju,
hingga kemudian Saksi meminta blanko kosong Surat Pernyataan
Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) kepada Sdr. I Ketut Tiwas selaku
Ketua PHDI Desa Kaliasem, lalu Saksi menyerahkan blangko kosong
Sudhiwadani tersebut kepada Mr. Lars Christensen untuk ditandatangani. Setelah blangko Surat Pernyataan Sudhiwadani ditandatangani oleh Mr. Lars Christensen, Saksi lalu menyi,mpan blangko
surat pernyataan Sudhiwadani tersebut di rumahnya.
11. Bahwa oleh karena situasi hubungan rumah tangga Saksi
dengan Mr. Lars Christensen menjadi semakin rumit, maka pada
sekira bulan April 2014 Saksi lalu berusaha melanjutkan rencana
pengurusan dokumen pernikahan Saksi menurut agama Hindu yang
berupa Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan
Surat Pernyataan Mebiakala yang dulu pada waktu pelaksanaan
upacara Sudhiwadani dan Mebiakala tanggal 24 September 2008
belum sempat dibuat, dengan cara Saksi meminta tolong kepada
Terdakwa.
12. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan blangko Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang telah ditanda-tangani Mr. Lars Christensen
tersebut kepada Terdakwa untuk diuruskan / dimintakan tanda
tangan para pihak yang berwenang membuat/menanda-tangani Surat
Pernyataan Sudhiwadani, dan juga menguruskan Surat Pernyataan
Mebiakala (Pernikahan) antara Saksi dengan Mr. Lars Christensen,
yang maksudnya surat-surat dokumen pernikahan Saksi dan Mr. Lars
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Christensen tersebut akan digunakan Saksi untuk menuntut hak-hak
Saksi selaku isteri sah Mr. Lars Christensen.
13. Bahwa setelah Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala selesai ditanda tangani oleh para pejabat adat
di Desa Kaliasem, dan para Saksi, surat-surat tersebut oleh
Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi. Namun oleh karena suratsurat dokumen pernikahan Saksi dan Sdr. Lars Christensen tersebut
masih perlu ditindak lanjuti ke PHDI tingkat Kabupaten Buleleng,
sedangkan Saksi masih sibuk, maka surat-surat dokumen pernikahan
Saksi dan Sdr. Lars Christensen menurut agama Hindu tersebut lalu
Saksi simpan di rumah Saksi di Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng.
14. Bahwa beberapa waktu kemudian, oleh karena hubungan Saksi
dan Sdr. Lars Christensen menjadi semakin tidak harmonis, maka
pada sekira bulan Nopember 2014 Saksi dan Sdr. Lars Christensen
berpisah rumah, yaitu Saksi pindah ke tempat tinggal yang baru di
Villa Jl. Pantai Indah, Desa Baktiseraga, Kab. Buleleng, sedangkan
Sdr. Lars Christensen tetap tinggal di Villa Lux Jl. Pantai Lovina,
Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
15. Bahwa pada waktu Saksi melaksanakanpindah rumah dari rumah
Sdr. Lars Christensen tersebut, surat-surat dokumen pernikahan
Saksi dan Sdr. Lars Christensen secara agama Hindu yang diuruskan
oleh Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Sudhiwadani dan
Surat Pernyataan Mebiakala tersebut hilang, dan yang ada tinggal
fotocopynya. Dalam surat-surat dokumen pernikahan Saksi secara
agama Hindu tersebut mengenai tanggal pelaksanaannya oleh
Terdakwa ditulis tanggal 24 April 2009, padahal yang benar adalah
tanggal 24 September 2008. Penulisan tanggal yang salah tersebut
adalah karena surat-surat dokumen tersebut dibuat pada tahun 2014
dan saat itu Saksi maupun Terdakwa lupa tanggal pelaksanaan
upacara pernikahan secara agama Hindu, sehingga Terdakwa lalu
menuliskan perkiraan tanggal yang diingat saja, yaitu ditulis tanggal
24 April 2009.
16. Bahwa oleh karena surat-surat dokumen pernikahan Saksi
secara agama Hindu yang asli hilang, sedangkan surat-surat
dokumen pernikahan Saksi tersebut perlu disahkan hingga ke tingkat
Kabupaten, maka pengurusan surat-surat dokumen pernikahan Saksi
secara agama Hindu tersebut menjadi tidak dapat dilanjutkan.
17. Bahwa kemudian Saksi mencari informasi ke Kantor Catatan Sipil
Kab. Buleleng tentang cara mengesahkan pernikahan Saksi dengan
Sdr. Lars Christensen yang telah dilaksanakan di Odense Kommune
Denmark pada tanggal 21 April 2005.
18. Bahwa kemudian atas petunjuk Pegawai Kantor Catatan Sipil
Kab. Buleleng, pada tanggal 06 Juli 2015 Saksi lalu melaporkan
pernikahan Saksi dengan Sdr. Lars Christensen diOdense Kommune
Denmark pada tanggal 21 April 2005 tersebut ke Kantor Perwakilan
Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, hingga kemudian
Kantor Perwakilan RI di Kopenhagen Denmark mengeluarkan Surat
Keterangan Kedutaan Besar RI di Kopenhagen Nomor:
333/Kons/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015.
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19. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2015 Saksi melaporkan
pernikahan Saksi dengan Sdr. Lars Christensen di Odense Kommune
Denmark tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, hingga kemudian Kantor
Disdukcapil Kab. Buleleng mengeluarkan Surat Pelaporan
Perkawinan di Luar Negeri Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal
27 Juli 2015.
20. Bahwa oleh karena sejak berpisah rumah tinggal Saksi merasa
tidak dinafkahi dan ditelantarkan oleh Sdr. Lars Christensen, maka
dengan berbekal fotocopi Surat Sudhiwadani dari Parisada Hundu
Dharma Indonesia Kab. Buleleng tertanggal 24 April 2009, fotocopi
Surat Pernyataan Mebiakala yang dibuat di Desa Kaliasem tertanggal
24 April 2009,Surat keterangan dari Embassy of the Republic of
Indonesia Copenhagen nomor:333/Kons/VII/2015 tanggal 06 Juli
2015, dan Surat dari Kantor Disdukcapil Kab. Buleleng Nomor:5108KW-27072015-0054, pada tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul
13.00 Wita Saksi dengan ditemani Sdri. Ni Made Suhardani (istri
Terdakwa)melaporkan Sdr. Lars Christensen ke SPKT Polres
Buleleng dalam dugaan tindak pidana penelantaran istri.
21. Bahwa dengan adanya pelaporan Saksi tersebut, Sdr. Lars
Christensen merasa dicemarkan nama baiknya, lalu Sdr. Lars
Christensen melaporkan balik Saksi dan Terdakwa yang dianggap
telah mencemarkan nama baik Lars Christensen dan telah
memalsukan surat Sudhiwadani maupun tanda tangan Lars
Christensen di dalam surat Sudhiwadani tersebut, hingga kemudian
menjadi perkara sekarang ini.
Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Saksi- III

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Namalengkap: I KETUT TIWAS; Pekerjaan: Petani dan Ketua PHDI
Desa Kaliasem; Tempat, tanggal lahir: Desa Kalisem, Buleleng,31
Maret 1965; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Hindu; Tempat tinggal: Banjar Dinas Punggang, Desa
Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan adiknya yang bernama
Ni Luh Sukerasih sejak masih usia remaja, karena sama-sama
berasal dari satu desa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tahun 1991 Saksi dipercaya oleh masyarakat
sebagai Kelian Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem. Kemudian
sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Saksi dipercaya sebagai
Ketua PHDI Desa Kaliasem.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 Saksi
menghadiri acara/prosesi masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas
nama Mr. Lars Christensen bertempat di rumah Terdakwa di Banjar
Dinas Lebah,Desa Kaliasem, Kab. Buleleng, Bali. Dalam acara
tersebut,Saksi selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem bertugas
menuntun pengucapannaskah Sudhiwadani atau penghinduan,
sedangkan Terdakwa selaku Pemangku adalah yang memuput
(memimpin) upacara Sudhiwadani tersebut.
Setelah upacara
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Sudhiwadani selesai kemudian dilanjutkan dengan upacara Melukat
atau pembersihan diri, dan kemudian dilanjutkan upacara Manusia
Yadnya (Mebiakala), yaitu upacara pernikahan secara Hindu antara
Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen.
4. Pada waktu itu upacara dihadiri oleh Mr. Lars Christensen dan
kedua orang-tuanya, Sdri. Ni Luh Sukerasih, Terdakwa dan keluarga
besar Terdakwa, Saksi selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem yang
menuntun pengucapan naskah penghinduan, namun tidak dihadiri
oleh Kelian maupun perangkat Desa Adat Kaliasem.
5. Bahwa pada waktu itu upacara diawali oleh Saksi yang menuntun
Mr. Lars Christensen untuk mengucapan naskah Sudhiwadani
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ditirukan oleh Mr. Lars
Christensen, lalu dilanjutkan acara Melukat atau pembersihan diri dan
kemudian upacara Mebiakala atau upacara pernikahan antara Sdri.
Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen yang dipimpin oleh
Terdakwa selaku Pemangku.
6. Pada waktu menuntun pengucapan naskah Sudhiwadani, Saksi
menggunakan bahasa Indonesia, yang isinya sebagai berikut :
a. Bahwa Saya yakin akan adanya Panca Srada, yaitu:
- Keyakinan terhadap adanya Tuhan (Brahman atau Hyang
Widi);
- Keyakinan terhadap adanya Atman;
- Keyakinan terhadap adanya hokum Karmaphala;
- Keyakinan terhadap adanya Punarbhawa atau Samsara;
- Keyakinan terhadap adanya Moksa.
b. Bahwa Saya akan taat dan tunduk pada hokum dan ajaran-ajaran
agama.
c. Bahwa Saya akan tetap berusaha dengan sekuat tenaga dan
pikiran serta batin untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai umat
Hindu.
d. Bahwa Saya bersedia untuk disudhikan (disucikan) menurut
syarat ketentuan agama Hindu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mr. Lars Christensen
mengerti dengan kalimat yang diucapkan dalam bahasa Indonesia
yang Saksi tuntunkan tersebut. Namun pada waktunitu Mr. Lars
Christensen yang didampingi Sdri. Ni Luh Sukerasihmau menirukan
ucapan Saksi, walaupun dengan suara pelan dan tersendat-sendat.
8. Bahwa setelah upacara selesai, Saksi pulang tanpa menandatangani surat-surat apapun, termasuk surat pernyataan Sudhiwadani,
karena katanya tamunya akan segera berangkat pergi, sehingga
tidak sempat mengurus surat-surat yang diperlukan.
9. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2014 Terdakwa datang ke
rumah Saksi di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng, Bali, dengan membawa Blangko Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang telah ada tanda-tangannya Mr. Lars Christensen,
dan kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani dan
mencap stempel Surat Pernyataan masuk agama Hindu
(Sudhiwadani) yang telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya.
Oleh karena Saksi masih ingat acaranya dan pada waktu itu Saksi
sendiri yang menuntun pengucapan naskah Sudhiwadaninya, maka
saat itu Saksi langsung menanda-tangani surat pernyataan
Sudhiwadani yang telah ada tanda tangannya Mr. Lars Christensen
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tersebut. Pada waktu itu Saksi tidak terlalu memperhatikan tanggal
pembuatan Surat Sudhiwadani, karena Saksi tidak ingat secara pasti
tanggalnya.
10. Bahwa dalam kebiasaan di masyarakat, masyarakat sering
membuat surat-surat pernyataan nikah pada waktu belakangan,
dalam arti tidak langsung dibuat saat pelaksanaan upacara
pernikahan, dengan alasan pada waktu pelaksanaan nikah dalam
keadaan sibuk sehingga surat-surat nikahnya dibuat menyusul
belakangan.
11 Bahwa jika surat Sudhiwadani dibuatkan langsung pada waktu
pelaksanaan upacara Sudhiwadani, maka biasanya Saksi
membuatkan surat Sudhiwadani sebanyak dua rangkap, yaitu: satu
untuk yang bersangkutan, dan yang satu untuk arsip Saksi selaku
Ketua PHDI Desa Kaliasem.
Namun oleh karena Terdakwa
mengurusnya belakangan dan Terdakwa saat itu hanya membawa
satu lembar surat pernyataan Sudhiwadani, maka Saksi hanya
menanda-tangani dan tidak mencatat ataupun mengarsipkan surat
pernyataan Sudhiwadani tersebut di buku register PHDI Desa
Kaliasem, sehingga Saksi tidak punya arsipnya.
12. Bahwa sesuai dengan peraturan, agar surat pernyataan masuk
agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama Mr. Lars Christensen
tersebut sah dan bisa digunakan untuk mengurus administrasi
perkawinan menurut Agama Hindu, maka surat pernyataan
Sudhiwadani yang sudah Saksi tandatangani tersebut seharusnya
diteruskan ke PHDI Kecamatan, dan selanjutnya ke PHDI Kabupaten.
13. Bahwa upacara perkawinan menurut agama Hindu jika salah satu
mempelainya sebelumnya beragama selain Hindu dilaksanakan
dalam tiga tahap, yaitu :
a. Upacara Sudhiwadani atau upacara peng-hinduan, merupakan
kewenangan PHDI, dalam hal ini kewenangan Saksi selaku Ketua
PHDI Desa Kaliasem;
b. Upacara Mebiakala; dan
c. Upacara Pewiwahan (upacara pernikahan), yang merupakan
kewenangan tokoh agama, dalam hal ini kewenangan Terdakwa
selaku Pemangku.
14. Bahwa pelaksanaan upacara Mebiakala dan upacara Pewiwahan
pelaksanaannya dapat digabungkan dalam satu hari, dan juga bias
ditunda di lain hari. Pada waktu itu upacara pewiwahan Mr. Lars
Christensen dan Sdri. Ni Luh Sukerasih belum sempat dilaksanakan,
karena katanya Mr. Lars Christensen dan keluarganya akan segera
pergi.
15. Bahwa walaupun pelaksanaan upacara pernikahan Mr. Lars
Christensen dan Ni Luh Sukerasih belum sempurna menurut agama
Hindu, namun mereka sudah boleh berhubungan suami isteri dan
juga sudah boleh masuk ke Pura.
Atas keterangan Saksi-III
membenarkan seluruhnya.
Saksi- IV

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Namalengkap: KETUT GERIA; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal
lahir: Buleleng, 16 Desember 1971; Jenis kelamin: Laki-laki;
Perkara Nomor :20/K/PM.III-14/AD/III/2017 Halaman23 dari 27

24
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal:
Jl.Dusun Lebah, Desa Kaliasem, Kec Banjar Kab. Buleleng Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena
Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, dan Saksi kenal dengan Sdr.
Lars Christensen sejak ia menikah dengan adik kandung Saksi yang
bernama Sdri. Ni Luh Sukerasih pada tahun lupa.
2. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 Wita
dilaksanakan upacara Mebiakala antara Sdri. Ni Luh Sukerasih
dengan Mr. Lars Christensen bertempat di depan pintu gerbang
merajan/pura rumah keluarga besar Saksi di Desa Kaliasem, Kec.
Banjar, Kab. Buleleng, yangdihadiri oleh kedua orang tua Mr. Lars
Christensen dan tamu-tamu lain yang Saksi tidak ingat, karena saat
itu Saksi pergi meninggalkan acara Mebiakala untuk mengantar isteri
Saksi yang akan melahirkan ke Bidan Desa di Dusun Bunut
Panggang, Desa Kaliasem..
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimaksud dengan upacara
Manusa Yadnya (Mebiakala) adalah rangkaian awal dari perkawinan
sesuai agama Hindu dengan tujuan pembersihan diri agar yang
menikah bebas dari kotoran sehingga dapat melakukan
persembahyangan di merajan/pura. Upacara tersebut dilaksanakan
di depan pintu gerbang merajan/pura rumah keluarga Sdri. Ni Luh
Sukerasih. Sedangkan yang memuput atau yang memimpin upacara
tersebut adalah Jero Mangku Gede Serka Nyoman Astawa
(Terdakwa), dan sarananya hanya sebatas banten Mebiakala.
4. Bahwa pada waktu memuput upacara Mebiakala antara Sdri. Ni
Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen tanggal 27 Februari
2008, saat itu jabatan Terdakwa masih Jero Mangku Gede, belum Ida
Bhawati. Namun dengan jabatan saat itu sebagai Jero Mangku
Gede, Terdakwa sudah berwenang menikahkan orang.
5. Bahwa pada bulan April 2015 bertempat di rumah kakak ipar
Saksi, Saksi disodori oleh Terdakwa Surat Pernyataan Mebiakala
antara Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen yang
sudah diisi dan ditanda-tangani oleh Saksi yang lain, untuk ditandatangani Saksi, yang menurut Terdakwa Surat Pernyataan tersebut
akan digunakan untuk mengurus surat perkawinan Sdri. Ni Luh
Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen. Oleh karena memang
mereka suami-isteri dan sudah pernah melaksanakan upacara
Mebiakala pada tahun 2008, maka tanpa membaca semua isi Surat
Pernyataan tersebut, Saksi langsung saja menanda-tangani surat
pernyataan tersebut.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi- V

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Namalengkap: I GEDE TANTRA; Pekerjaan: Swasta; Tempat,
tanggal lahir: Tukad Mungga, Kab. Buleleng,15Juni 1967; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu;
Tempat tinggal: Dusun Dharma Kerti, Desa Tukad Mungga, Kab
Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena
Terdakwa masih sebagai keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih sebagai adik
kandung Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Mr. Lars
Christensen.
3. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah rumah keluarga besar
Terdakwa sekira 4 Km, dan Saksi jarang berkunjung ke rumah
keluarga Terdakwa, kecuali ada hal-hal yang penting.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdri. Ni Luh Sukerasih
pernah menikah dengan Mr. Lars Christensen. Sepengetahuan
Saksi, hubungan Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen
adalah hubungan kerjasama mengelola usaha restoran di kawasan
Lovina Singaraja.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri upacara Mebiakala antara
Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen, dan Saksi juga
tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Perkawinan
(Mebiakala) antara Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars
Christensenyang ditunjukkan Majelis Hakim kepada Saksi, dan tanda
tangan di atas nama Gede Tantra dalam fotocopy surat pernyataan
tersebutadalah bukan tanda tangan Saksi.
Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa menjelaskan
sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Gede Tantra yang dipanggil oleh Penyidik dan
kemudian dihadirkan di persidangan sekarang ini bukanlah Gede
Tantra yang pernah hadir dalam upacaraMebiakala antara Sdri. Ni
Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen tahun 2008 maupun
yang membubuhkan tanda-tangannya dalam Surat pernyataan
Mebiakala tanggal 24 April 2009, karena Penyidik Denpom Singaraja
telah salah memanggil orang (yang namanya sama) untuk dijadikan
sebagai Saksi yang telah ikut menanda-tangani Surat Pernyataan
Mebiakala.
Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.
Saksi- VI

: Namalengkap: NYOMAN MERTANTRA; Pekerjaan: Petani (Kelian
Desa Pekraman); Tempat, tanggal lahir: Desa Kaliasem, Kab.
Buleleng,10
Oktober
1956;
Jenis
kelamin:
Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Dusun
Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena satu
Dusun, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa. Sedangkan dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih Saksi hanya
kenal nama, tetapi tidak pernah bertemu, karena Sdri. Ni Luh
Sukerasih tidak tinggal di Desa Saksi.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kelian Desa Pekraman Kaliasem
sejak tahun 2008.
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3. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa
pernah datang ke rumah Saksi dengan membawa Surat Pernyataan
masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama Mr. Lars Christensen
dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih untuk Saksi tanda-tangani selaku
Kelian Desa Pakraman Kaliasem.
Pada waktu itu Terdakwa
mengatakan kepada Saksi bahwa sebenarnya upacaranya sudah
lama dilaksanakan sebelum Saksi menjadi Kelian Desa Kaliasem,
namun baru dibuatkan surat-suratnya saat itu, karena katanya akan
digunakan untuk mengurus keabsahan pernikahan Sdri. Ni Luh
Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen secara agama Hindu. Oleh
karena Saksi percaya pada Terdakwa, maka Saksi langsung
menanda-tangani dan memberikan stempel Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang dibawa Terdakwa.
4. Bahwa seingat Saksi, pada waktu itu Saksi hanya menandatangani satu Surat Pernyataan Sudhiwadani saja, danSaksi tidak
pernah menandatangani Surat Pernyataan Perkawinan (Mebiakala)
atas nama Sdr. Lars Christensen dengan Sdri. Ni Luh Sukerarih.
5. Bahwa selama Saksi menjadi Kelian Desa Pakraman Kaliasem,
kebiasaan yang terjadi di masyarakat, banyak warga yang mengurus
surat-surat, termasuk Surat Pernyataan Mebiakala maupun
Sudhiwadani,
waktunya
tidak
bersamaan
dengan
waktu
berlangsungnya acara, tetapi surat-suratnya dibuat menyusul
beberapa waktu kemudian dengan berbagai alasan, yang biasanya
karena masih sibuk sehingga belum sempat mengurus suratsuratnya. Dan selama ini Saksi selalu menanda-tangani surat-surat
yang diurus belakangan, karena Saksiingin membantu memudahkan
warga dalam pengurusan surat-surat yang diperlukan.
6. Bahwa Saksi selakuKelian Desa Pakraman tidak mempunyai
arsip ataupun buku registrasi nomor surat-surat yang Saksi tanda
tangani, karena Saksi tidak mempunyai kantor maupun staf.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak pada
tanggal 24April 2009 pernah dilaksanakan upacara Manusia Yadnya
(Mebiakala) maupun Surat Pernyataan Sudhiwadani seperti yang
dikatakan Terdakwa sesuai yang tertulis dalam Surat Pernyataan
Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen yang Saksi tandatangani, karenaSaksi tidak pernah menghadiri langsung pelaksanaan
upacara tersebut.
Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Pada waktu itu Terdakwa membawa dua surat sekaligus untuk
ditanda-tangani Saksi selaku Kelian Desa Pakraman Kaliasem, yaitu
Surat Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen, dan
Surat Pernyataan Mebiakala atas nama Sdri. Ni Luh Sukerasih dan
Mr. Lars Christensen, dan saat itu Saksi langsung menanda-tangani
kedua surat yang diajukan Terdakwa tersebut.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-VI mengatakan tidak
ingat secara pasti.
Menimbang

: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di
persidangan dengan alasan yang sah, yaitu selain karena tempat
tinggalnya yang jauh, Saksi-VI Dewa Nyoman Suardana sedang
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menjadi Juri Penilaian Lomba Desa Pakraman di Kab. Buleleng, Bali,
sedangkan Saksi-VIII Aiptu Ketut Putriani sedang melaksanakan
upacara peringatan HUT Bhayangkara, sehingga berdasarkan Pasal
155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan
keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan
dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai
berikut:
Saksi-VII

: Nama lengkap: DEWA NYOMAN SUARDANA; Pekertjaan: Ketua
PHDI Kab. Buleleng; Tempat, tanggal lahir: Singaraja, 2 Juni 1956;
Jenis kelamin:Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu;
Tempat tinggal: Jl. Ratulangi No.82 Kel. Penarukan, Kab. Buleleng,
Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan
Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
Saksi juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. Ni Luh
Sukerasih maupun Mr. Lars Christensen.
2. Bahwa selaku Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia)
Kabupaten Buleleng, Saksi tidak pernah menerima pengesahan
ataupun mengesahkan dokumen/surat tentang Sudhiwadani WNA
atas nama Mr. Lars Christensen.
3. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam upacara
Penghinduan (Sudhiwadani)terhadap Warga Negara Asing (WNA)
adalah antara lain sebagai berikut :
- Sebelumnya harus ada ijin dari Kantor Konsulat Negara yang
bersangkutan;
- Setelah ada izin dari Kantor Konsulat, yang bersangkurtan harus
melaporkan diri kepada Kapolres setempat bahwa ia akan
melaksanakan upacara penghinduan atau Sudhiwadani;
- Yang bersangkutan harus membaca Surat Pernyataan beralih
Agama dari agama semula Kristen ke Agama Hindu dihadapan
Saksi, dan surat pernyataan tersebut bermaterai 6000;
- Yang bersangkutan harus didampingi oleh penerjemah bahasa,
agar ia mengerti maksud dan tujuan upacara Sudhiwadani tersebut;
- Pada saat berlangsungnya upacara Sudhiwadani dihadiri dan
diketahui oleh Ketua PHDI setempat, dan disaksikan oleh Kelian
Desa Adat setempat;
- Upacara
tersebut
harus
dipuput/dipimpin
oleh
Rohaniawan/Sulinggih/Pinandita;
- Penandatangan surat Sudhiwadani dilakukan pada saat
berlangsungnya upacara dan di tempat upacara tersebut atas dasar
keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan, dan selanjutnya surat
tersebut di legalisir di Kantor PHDI Kecamatan dan PHDI Kabupaten.
4. Bahwa setelah semua prosedur Sudhiwadani tersebut di natas
dipenuhi, maka dalam dokumen surat Sudhiwadani ada Lampiran
Pertama, yang mana penomoran dalam Lampiran Pertama tercatat di
Kantor PHDI Kabupaten Buleleng, sehingga dokumen tersebut
keabsahan atau keasliannya dapat dibenarkan sesuai ketentuan.
5. Bahwa menurut Saksi, fotocopi dokumen Sudhiwadani tertanggal
24 April 2009 atas nama Mr. Lars Christensen yang ditunjukan oleh
Penyidik kepada Saksi adalah tidak benar, karena belum sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pelaksanaan
upacara Sudhiwadani.
Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi- VIII

: Namalengkap: KETUT PUTRIANI; Pangkat/NRP: Aiptu/66030364;
Jabatan: Banit Sidik Unit 4 Satreskrim; Kesatuan: Polres Buleleng;
Tempat, tanggal lahir: Singaraja, 18 Maret 1966; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat
tinggal: Asrama Polisi Kampung Tinggi Singaraja, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi
baru kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa memberikan
keterangan sebagai Saksi di Polres Buleleng dalam perkara
Penelantaran rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Mr. Lars
Christensen terhadap adik Terdakwa yang bernama Ni Luh Sukerasih
pada tahun 2015.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wita,
Sdri Ni Luh Sukerasih dengan didampingi Terdakwa datang ke Piket
SPKT Polres Buleleng untuk membuat laporan tentang dugaan
terjadinya tindak pidana Penelantaran seorang istri yang dilakukan
oleh Sdr. Lars Chistensen, seorang warga Negara Denmark,
terhadap Sdri. Ni Luh Sukerasih selaku isteri.
3. Bahwa dengan adanya laporan tersebut, Saksi selaku Penyidik di
Unit 4 Satreskrim Polres Buleleng lalu melakukan pemeriksaan
terhadap Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Terdakwa sebagai Saksi dalam
perkara Penelantaran isteri yang diduga dilakukan oleh Mr. Lars
Christensen.
4. Bahwa pada waktu diperiksa di Polres Buleleng, Sdri. Ni Luh
Sukerasih menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdri. Ni Luh Sukerasih
dan Mr. Lars Christensen masih mempunyai hubungan sebagai
suami istri, dan mereka belum bercerai secara hukum, namun Mr.
Lars Christensen telah menelantarkan Sdri. Ni Luh Sukerasih sejak
tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan keterangan Sdri. Ni Luh
Sukerasih tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada waktu melaporkan Mr. Lars Christensenke Polres
Buleleng, Sdri. Ni Luh Sukerasihmenunjukkan dokumen/surat asli
Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen dan surat
asli pernyataan Mebiakala antaraMr. Lars Christensen dan Sdri. Ni
Luh Sukerasih, dan juga melampirkan fotocopi surat-surat tersebut.
6. Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan jika dokumen/surat
Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala tersebut
memang benar ada, dan yang memuput pelaksanaan upacara
Sudhiwadani dan Mebiakala antara Mr. Lars Christensen dengan
Sdri. Ni Luh Sukerasih pada tahun 2009 adalah Terdakwa sendiri
selaku Ida Bhawati, dengan dihadiri oleh Ketua PHDI Desa Kaliasem,
Kelian Desa adat Pakraman Kaliasem, Sdr. Gede Tantra, Sdr. Ketut
Gria, dan kedua orangtua Mr. Lars Christensen.
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7. Bahwa tujuan Sdri. Ni Luh Sukerasih melaporkan Mr. Lars
Christensen ke Polres Buleleng adalah untuk menuntut Mr. Lars
Christensen agar mau memberikan beaya hidup kepada Sdri. Ni Luh
Sukerasih selaku isteri sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
setiap bulan.
8. Bahwa oleh karena bukti pernikahan Sdri. Ni Luh Sukerasih
dengan Mr. Lars Christensen yang dilangsungkan di Indonesis belum
dapat dibuktikan secara hukum, maka laporan Sdri. Ni Luh Sukerasih
ke Polres Buleleng tersebut hingga sekarang masih dalam tahap
penyelidikan dan belum bisa ditingkatkan ke proses penyidikan.
Atas keterangan Saksi-VIII yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :
- Dokumen yang ditunjukkan pada waktu melapor ke Polres
Buleleng tanggal 11 Agustus 2015 adalah berupa fotocopy Surat
Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen, dan Surat
Pernyataan Mebiakala antara Mr. Lars Christensen dengan Sdri. Ni
Luh Sukerasih. Dokumen dalam bentuk fotocopy, bukan yang asli,
karena dokumen yang asli sudah hilang sejak tahun 2014 ketika Sdri.
Ni Luh Sukerasih pindahan rumah.
Menimbang

: Bahwa untuk menguatkan bukti bahwa Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang asli memang
ada, Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan yang mengatakan
pernah melihat Surat Asli Sudhiwadani dan Mebiakala, yaitu :

Saksi-IX

: Namalengkap: MADE TIRTHAYASA; Pekerjaan: Jurnalis Media On
Line Jurnal Patroli dan Media Cetak Pos Bali; Tempat, tanggal lahir:
Singaraja, 16 Juli 1949; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan:
Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Jl. Pahlawan Gg.III No.5
Singaraja, RT.003 Desa Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi mulai
tahun lalu ketika Saksi
Buleleng, yang ditempati
Sukerasih, dan Saksi
Terdakwa.

kenal dengan Terdakwa sejak sekira dua
berkunjung ke Villa di Jl. Pantai Indah,
oleh adik Terdakwa yang bernama Ni Luh
tidak ada hubungan keluarga dengan

2.
Bahwa sebelumnya Saksi mendengar dari kawan Saksi yang
nama panggilannya “Cong” yang mengatakan bahwa pada tanggal
11 Nopember 2014 Sdri. Ni Luh Sukerasih dianiaya oleh suaminya
(WNA) atas Nama Mr. Lars Christensen. Atas perbuatan suaminya
tersebut, pada tanggal 13 Nopember 2014 Sdri. Ni Luh Sukerasih
melaporkan Mr. Lars Christensen ke Polres Buleleng. Kemudian
pada tanggal 26 Nopember 2014 Sdri. Ni Luh Sukerasih melaporkan
lagi Mr. Lars Christensen ke Polres Buleleng, karena Mr.
LarsChristensen pada tanggal 14 Nopember 2014 telah
menggelapkan atau mencuri barang-barang milik Sdri. Ni Luh
Sukerasih. Namun laporan-laporan Sdri. Ni Luh Sukerasih tersebut
kurang mendapatkan tanggapan dari Polres Buleleng.
`

3.
Bahwa oleh karena telah hampir satu tahun laporan-laporan
Sdri. Ni Luh Sukerasih tidak ditanggapi oleh Polres Buleleng, maka
pada tanggal 11 Oktober 2015 Saksi datang ke rumah/Villa yang
ditempati Sdri. Ni Luh Sukerasih di Jl. Pantai Indah Singaraja untuk
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menanyakan permasalahan laporanSdri. Ni Luh Sukerasih tentang
dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya atas nama Mr.
Lars Christensenyang tidak ditanggapi Polres Buleleng, sehingga
Saksi tergerak untuk me-media-kan permasalahan tersebut agar
segera ada tanggapan.
3.
Bahwa setelah sampai di Villa yang ditempati Sdri. Ni Luh
Sukerasih, Saksi lalu menanyakan permasalahan laporan Sdri. Ni
Luh Sukerasih ke Polres Buleleng, hingga kemudian Sdri. Ni Luh
Sukerasih menjelaskan permasalahan yang dialami dan status
perkawinannya dengan Mr. Lars Christensen sambil menunjukkan
surat-surat perkawinannya dengan Mr. Lars Christensen dalam
bentuk surat asli, bukan fotocopy.
4.
Bahwa oleh karena pada waktu itu focus Saksi adalah ingin
mengangkat berita tentang laporan Sdri. Ni Luh Sukerasih tentang
penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mr. Lars Christensen yang
tidak ditanggapi oleh Polres Buleleng, maka Saksi tidak begitu
memperhatikan jenis maupun isi surat-surat yang ditunjukkan Sdri. Ni
Luh Sukerasih kepada Saksi tersebut.
5.
Bahwa atas kurang ditanggapinya laporan Sdri. Ni Luh
Sukerasih ke Polres Buleleng tersebut, Saksi pernah menanyakan
permasalahannya ke Polres Buleleng, namun katanya laporan Sdri.
Ni Luh Sukerasih sedang ditangani.
6.
Bahwa oleh karena sudah hampir satu tahun laporan Sdri. Ni
Luh Sukerasih ke Polres Buleleng tidak juga ditindak-lanjuti oleh
Polres Buleleng, maka permasalahan tersebut lalu Saksi angkat ke
media online, dan memasukkan berita tersebut ke koran “Pos Bali”,
hingga kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, tulisan
Saksi mengenai permasalahan laporan Sdri. Ni Luh Sukerasih ke
Polres Bulelengdimuat di koran “Pos Bali” dengan judul “Kinerja Polisi
Buleleng Dipertanyakan”.
7.
Bahwa pada waktu Saksi dating ke Villa yang ditempati Ni Luh
Sukerasih, Saksi pernah melihat ada dua surat asli tentang laporan
Sdri. Ni Luh Sukerasih ke Polres Buleleng, dan juga surat-surat asli
tentang pernikahan Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars
Christensen, namun Saksi tidak begitu memperhatikan isi surat-surat
asli tersebut, karena focus Saksi ke laporan Sdri. Ni Luh Sukerasih
yang tidak ditindak-lanjuti oleh Polres Buleleng.
Atas keterangan Saksi-IX tersebut, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu sebagi berikut :
Terdakwa kenal dengan Saksi sudah lama, sejak sekira tahun
2012 (bukan dua tahun yang lalu), yaitu ketika Saksi bersama
dengan teman kontraktor pembangunan Villa Mr. Lars Christensen
yang bernama Gede Sarjana berkunjung ke rumah Sdri. Ni Luh
Sukerasih dalam rangka menagih hutang Mr. Lars Christensen yang
belum dibayar, dan masalah visa kerja/budaya Mr. Lars Christensen
yang akan dilaporkan ke Polisi.
Menurut Sdri. Ni Luh Sukerasih, surat Sudhiwadani dan surat
Mebiakala sudah hilang sejak tahun 2014, sehingga jika Saksi
mengatakan pernah melihat surat asli Sudhiwadani dan Mebiakala
pada tahun 2015 adalah tidak benar.
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Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada
keterangannya.
Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan
menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa

pada

pokoknya

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik
SecataTahun 1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti
pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki, Singaraja.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit DuaNRP.631193,
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY Mataram, NTB. Pada tahun
1996 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam-IX/Udayana.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinas
di Yonif 741/.. Singaraja, dan kemudian pada tahun 1998 Terdakwa
pindah berdinas di Kodim 1609/Buleleng. Pada saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat
Serka masih berdinas di Kodim 1609/Buleleng hingga sekarang.
2. Bahwa pada tahun 2000 adik kandung Terdakwa yang bernama
Ni Luh Sukerasih menikah dengan seorang laki-laki warga Negara
Belanda di Belanda menggunakan hukum Belanda, dan kemudian
stelah mereka datang ke Bali, mereka dibuatkan upacara pernikahan
menurut adat atau agama Hindu Bali. Beberapa tahun kemudian
mereka bercerai.
3. Bahwa setelah bercerai dengan warga Negara Belanda, Sdri. Ni
Luh Sukerasih bekerja dan tinggal di Denmark, hingga kemudian
pada tahun 2005 Sdri. Ni Luh Sukerasih menikah lagi dengan
seorang laki-laki Warga Negara Denmark yang bernama Mr. Lars
Christensen di Denmark dengan menggunakan hukum Denmark.
Terdakwa mengetahui Sdri. Ni Luh Sukerasih telah menikah dengan
Mr. Lars Christensen pada tanggal 21 April 2005 di Odense
Kommune Denmark adalah setelah ditunjukkan Akte pernikahan luar
negeri yang pernah diperlihatkan Sdri. Ni Luh Sukerasih kepada
Terdakwa.
4. Bahwawalaupun Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen
sudah menikah menurut hukum Denmark, namun Sdri. Ni Luh
Sukerasih dan Mr. Lars Christensen minta dinikahkan kembali
menurut adat/agama Hindu di Bali, dengan maksud agar tidak
dikatakan berzina dan mereka bisa masuk dan bersembahyang lagi
di Pura. Atas permintaan tersebut, pada tanggal 24 September 2008,
ketika Sdri. Ni Luh Sukerasih bersama dengan Mr. Lars Christensen
dan kedua orang-tuanya berkunjung beberapa hari di Bali, atas
kesepakatan keluarga di Bali, maka dilaksanakan rangkaian upacara
pernikahan menurut hukum adat/agama Hindu Bali antara Sdri. Ni
Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen, bertempat di rumah
orangtua Terdakwa di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan upacara pernikahan menurut
agama Hindu adalah sebagai berikut :
- Yang melaksanakan upacara pernikahan harus satu agama, yaitu
beragama Hindu;
- Jika salah satu beragama non Hindu, maka sebelum
dilaksanakan upacara pernikahan, kepada yang non Hindu terlebih
dahulu dilaksanakan upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani);
- Jika yang beragama non Hindu tersebut berkewarga-negaraan
asing (WNA), maka untuk berpindah agama, WNA tersebut harus
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melapor terlebih dahulu ke Kedutaan/Konsul negaranya di Indonesia
/Bali, lalu melapor ke Polres setempat, dan kemudian baru bias
dilaksanakan upacara Sudhiwadani;
- Upacara Sudhiwadani dipimpin oleh Ketua PHDI tingkat Desa
dan Tokoh Agama Hindu (Pemangku), dihadiri oleh Ketua PHDI
Desa, dan Kelian Desa Adat. Ketua PHDI Desa yang menuntun
pembacaan Panca Srada diikuti oleh orang yang masuk agama
Hindu. Kemudian mempelai melakukan persembahyangan dipimpin
oleh Pemangku (Terdakwa). Pelaksanaan Upacara Sudhiwadani
tersebut diperkuat dengan bukti administrasi berupa Surat
Pernyataan Sudhiwadani yang ditanda-tangani Ketua PHDI dan
Pemimpin/Pemuput Upacara.
Selanjutnya Surat Pernyataan
Sudhiwadani tersebut dilaporkan ke PHDI Kecamatan untuk diketahui
dan ditanda-tangani, lalu diteruskan ke PHDI Kabupaten untuk
diketahui dan dicatat, hingga kemudian PHDI Kabupaten
mengeluarkan Lisensi Ilakita Sudhiwadani, yaitu surat peng-Hinduan
yang sah yang mempunyai kekuatan hukum.
- Setelah dilaksanakan upacara Sudhiwadani, baru kemudian
dilaksanakan rangkaian upacara pernikahan yang terdiri dari :
a. Upacara Mebiakala;
b. Upacara Upasaksi atau pelaminan, sebagai keabsahan sebagai
pasangan suami – isteri;
c. Saat upacara
6. Bahwa pada dasarnya setiap selesai upacara langsung diikuti
atau dibuatkan bukti administrasi berupa Surat Pernyataan
Sudhiwadani ataupun Surat Pernyataan Mebiakala yang ditandatangani yang bersangkutan, pejabat yang berwenang di desa
tersebut, serta para Saksi. Namun kebiasaan yang terjadi di
masyarakat, seringkali bukti administrasi pelaksanaan upacara
pernikahan baru diurus belakangan beberapa waktu setelah
pelaksanaan upacara selesai, dengan alasan pada saat pelaksanaan
upacara semuanya sedang sibuk.
7. Bahwa oleh karena pada waktu akan dilaksanakan upacara
Mebiakala antara Mr. Lars Christense dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih,
saat itu Mr. Lars Christensen masih beragama Kristen, maka
sebelum dilaksanakan upacara pernikahan (Mebiakala) secara
agama Hindu, terlebih dahulu dilaksanakan uapacara peng-Hinduan
atau Sudhiwadani sebagai simbolis meng-Hindukan Mr. Lars
Christensen yang akan melaksanakan upacara pernikahan
(Mebiakala) secara Hindu.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, tepatnya
pada penanggalan Budha Kliwon sekira pukul 16.00 Wita
dilaksanakan upacara Mebiakala antara Sdri. Ni Luh Sukerasih
dengan Mr. Lars Christensenbertempat di rumah orang tua Terdakwa
di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali. Sebelum
dilaksanakan upacara Mebiakala, terlebih dahulu dilaksanakan
upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani) terhadap Mr. Lars Christensen.
9. Bahwa upacara Sudhiwadani terhadap Mr. Lars Christensen,dan
upacara Mebiakala antara Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars
Christensendilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu itu tidak ada penerjemah bahasa, tetapi Sdri. Ni Luh
Sukerasih yang diminta untuk menjelaskan kepada Mr. Lars
Christensen tentang maksud dilaksanakannya upacara Sudhiwadani
dan upacara Mebiakala;
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- Kemudian Sdr. I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem,
Kec. Banjar, Kab. Buleleng membacakan Panca Sradha berbahasa
Indonesia yang diikuti oleh Mr. Lars Christensen. Pada waktu itu Mr.
Lars Christensen dapat menirukan pembacaan Panca Sradha hingga
selesai, walaupun dengan terbata-bata;
- Setelah selesai menirukan pembacaan Panca Sradha, Mr. Lars
Christensen melakukan persembahyangan yang dipimpin oleh
Terdakwa selaku Jero Mangku Gede;
- Setelah rangkaian pelaksanaan upacara Sudhiwadani selesai,
kemudian dilanjutkan dengan rangkaian upacara pernikahan atau
Mebiakala antara Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars
Christensen.
- Pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
dihadiri oleh kedua orang tua Mr. Lars Christensen, keluarga
besarTerdakwa/Sdri. Ni Luh Sukerasih, yaitu antara lain Gede Tantra,
para tetangga,dan Sdr. I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI Desa
Kaliasem. Sedangkan Sdr.. Nyoman Mertantra selaku Kelian Desa
Adat Kaliasem tidak hadir dalam upacara tersebut.
10. Bahwa setelah upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
selesai dilaksanakan sekira pukul 17.30 Wita, Mr. Lars Christensen
dan kedua orangtuanya, serta Sdri. Ni Luh Sukerasih segera
meninggalkan tempat upacara di rumah orangtua Terdakwa, untuk
kemudian segera kembali ke tempat menginap di sebuah Hotel di
Singaraja, dan selanjutnya pulang kembali ke Denmark tanpa
menanda-tangani surat-surat kelengkapan administrasi pernikahan.
11. Bahwa pada sekira tahun 2010 Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Mr.
Lars Christensen membangun Villa di daerah Lovina, Buleleng.
Setelah pembangunan Villa selesai, pada sekira tahun 2011 Sdri. Ni
Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen tinggal menetap di Villa Jl.
Palem Lovina, Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali,
dan selanjutnya pada tahun 2012 Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars
Christensen membuka usaha restoran di sebuah tempat di Pantai
Desa Arture Singaraja.
12. Bahwa beberapa waktu kemudian hubungan rumah-tangga Sdri.
Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen menjadi tidak
harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan karena Mr. Lars
Christensen selingkuh dengan wanita lain dari Banyuwangi hingga
hamil dan kemudian melahirkan seorang anak. Oleh karena Mr. Lars
Christensen selaku suami tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun
bathin, hingga hubungan mereka menjadi semakin tidak harmonis,
maka pada sekira bulan April 2014 Sdri. Ni Luh Sukerasih meminta
tolong Terdakwa untuk menguruskan surat-surat pernikahannya
dengan Mr. Lars Christensen menurut hukum Indonesia yang
upacaranya pernah dilaksanakan pada tahun 2008 yang belum
sempat dibuatkan bukti tertulisnya, dengan maksud agar Sdri. Ni Luh
Sukerasih bisa mendapatkan hak-haknya sebagai isteri Mr. Lars
Christensen.
13. Bahwa kemudian dalam rangka mengurus surat-surat pernikahan
yang sudah pernah dilaksanakan Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars
Christensen pada tahun 2008 tersebut,pada bulan April 2014itu juga
Sdri. Ni Luh Sukerasih lalu memberikan formulir Surat Pernyataan
Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dari PHDI Desa Kaliasem
kepada Terdakwa, yang dalam formulir tersebut sudah ada meterai
tempel 6000 dan tanda-tangan Mr. Lars Christensen, tetapi identitas
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Mr. Lars Christensen belum dituliskan, sehingga Terdakwa lalu
mengisi identitas lengkap Mr. Lars Christensen dan tanggal Surat
Pernyataan Sudhiwadani.Kemudianmelengkapi pengurusan surat
nikah dengan membuatkan Surat Pernyataan Mebiakala antara Sdri.
Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen. Oleh karena pada
waktu itu Terdakwa maupun Sdri. Ni Luh Sukerasih lupa tanggal
pelaksanaan upacara Sudiwadhani dan upacara Mebiakala yang
telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya, maka Terdakwa lalu
menuliskan tanggal pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara
Mebiakala seingat Terdakwa saja, yaitu ditulis tanggal 24 April 2009.
14. Bahwa setelah identitas Mr. Lars Christensen dan tanggal
pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala diisi,
maka Terdakwa lalumembawa formulir Surat Pernyataan
Sudhiwadani tersebut ke Sdr. I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI Desa
Kaliasem (yang pada waktu dilaksanakan upacara Sudhiwadani
terhadap Mr. Lars Christensen bertindak sebagai pembimbing
pengucapan Panca Sradha)untuk ditanda-tangani dan di-cap stempel
Sdr. I Ketut Tiwas. Setelah formulir Surat Pernyataan Sudhiwadani
ditanda-tangani dan di-cap stempel oleh Sdr. I Ketut Tiwas,
selanjutnya Terdakwa membawa Surat Pernyataan Sudhiwadani dan
Surat Pernyataan Mebiakala tersebut ke Sdr. Nyoman Mertantra
selaku Kelian Desa Pakraman Kaliasem untuk diketahui dan ditandatangani.
15. Bahwa setelahSurat Pernyataan Sudhiwadani Mr. Lars
Christensen dan Surat Pernyataan Mebiakala Sdri. Ni Luh Sukerasih
dan Mr. Lars Christensen ditanda-tangani oleh Sdr. Nyoman
Mertantra selaku Kelian Desa Pakraman Kaliasem, selanjutnya
Terdakwa membawa Surat Pernyataan Mebiakala kepada Sdr. Gede
Tantra dan Sdr. Ketut Geria untuk ditanda-tangani selaku Saksi
pelaksanaan upacara Mebiakala antara Sdri. Ni Luh Sukerasih
dengan Mr. Lars Christensen.
16. Bahwa untuk mengurus surat pernikahan hingga sah secara
hukum adat/agama Hindu di Bali, seharusnya Surat Pernyataan
Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen yang telah ditandatangani Ketua PHDI Desa Kaliasem tersebut tersebut masih perlu
disahkan oleh Ketua PHDI Kec, Banjar, dan Ketua PHDI Kab.
Buleleng. Namun oleh karena untuk mengurus surat-surat tersebut
perlu beaya, maka Terdakwa lalu menyerahkan Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang telah ditandatangani para pejabat Desa Kaliasem dan Saksi-Saksi tersebut
kepada Sdri. Ni Luh Sukerasih untuk disimpan lebih dahulu sambil
menunggu beayanya.
17. Bahwa beberapa waktu kemudian hubungan rumah tangga Sdri.
Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen menjadi semakin tidak
harmonis, hingga kemudian pada sekira akhir Nopember tahun 2014
Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen berpisah rumah
tetapi belum bercerai, yaitu Sdri. Ni Luh Sukerasih pindah tinggal di
rumah mereka yang lain di Jl. Pantai Indah, Gg. 5 Nomor 15 Desa
Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, sedangkan Mr. Lars
Christensen tetap tinggal di Tepe Villa Lux Jl. Palem Lovina Desa
Kalibukbuk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
18. Bahwa setelah Mr. Lars Christensen selingkuh dan kemudian
menjadi sering bertengkar dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih, Mr. Lars
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Christensen sering berbuat kasar dan jahat pada Sdri. Ni Luh
Sukerasih, hingga kemudian Terdakwa selaku kakak kandung Sdri.
Ni Luh Sukerasih berusaha membantu dan melindungi Sdri. Ni Luh
Sukerasih dengan cara Terdakwa beberapa kali mengantar dan
mendampingi Sdri. Ni Luh Sukerasih melaporkan perbuatan Mr. Lars
Christensen tersebut ke Polres Buleleng, yaitu antara lain :
- Pada tanggal 13 Nopember 2014 melaporkan perbuatan Mr. Lars
Christensen ke Polres Buleleng, karena pada tanggal 11 Nopember
2014 Mr. Lars Christensen telah menganiaya Sdri. Ni Luh Sukerasih;
- Pada tanggal 26 Nopember 2014 melaporkan perbuatan Mr. Lars
Christensen yang diduga telah mencuri atau menggelapkan SHM
tanah atas nama Sdri. Ni Luh Sukerasih;
- Beberapa waktu kemudian melaporkan lagi perbuatan Mr. Lars
Christensen yang diduga telah melakukan pengerusakan pintu
gerbang Villa yang ditempati Sdri. Ni Luh Sukerasih;
- Beberapa waktu kemudian melaporkan lagi perbuatan Mr. Lars
Christensen yang diduga telah memalsukan tanda-tangan Ni Luh
Sukerasih dalam Surat Pernyataan Pembelian Tanah;
- Yang terakhir pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa
mendampingi Sdri. Ni Luh Sukerasih melaporkan perbuatan Mr. Lars
Christensen yang telah menelantarkan atau tidak memberikan nafkah
lahir maupun bathin kepada Sdri. Ni Luh Sukerasih yang masih sah
sebagai isteri sejak tahun 2014.
19. Bahwa pada waktu melaporkan perbuatan Mr. Lars Christensen
ke Polres Buleleng dalam perkara penelantaran isteri, Sdri. Ni Luh
Sukerasih menunjukkan fotocopy Surat Pernyataan Sudhiwadani dan
Surat Pernyataan Mebiakala sebagai bukti bahwa Sdri. Ni Luh
Sukerasih adalah benar sebagai isteri Mr. Lars Christensen. Sdri. Ni
Luh Sukerasih hanya dapat menunjukkan fotocopynya saja, karena
Surat Pernyataan yang asli katanya hilang ketika Sdri. Ni Luh
Sukerasih pindahan rumah ke Villa Jl. Pantai Indah meninggalkan
rumah Mr. Lars Christensen di Villa Lux Jl. Palem Lovina, Desa
Kalibukbuk, Buleleng.
20. Bahwa terhadap beberapa pengaduan Sdri. Ni Luh Sukerasih ke
Polres Buleleng tersebut belum ada yang ditindak-lanjuti oleh Polres
Buleleng dengan alasan pernikahan Sdri. Ni Luh Sukerasih dengan
Mr. Lars Christensen belum ada bukti yang sah menurut hukum
Indonesia. Bahkan setelah mengetahui tanggal dan tanda tangan Mr.
Lars Christensen dalam fotocopy Surat Pernyataan Sudhiwadani
yang dinilai tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Mr. Lars
Christensen lalu mengadukan Terdakwa ke Denpom Singaraja
dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik dan melakukan
pemalsuan Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala, hingga kemudian menjadi perkara ini.
21. Bahwa upacara Sudhiwadani terhadap Mr. Lars Christensen, dan
upacara Mebiakala antara Sdri. Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars
Christensen adalah memang benar sudah pernah dilaksanakan pada
tanggal 24 September 2008 bertempat di rumah orangtua Terdakwa
di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali. Namun oleh
karena pada waktu itu belum dibuatkan surat-suratnya, maka suratsuratnya baru dibuat pada tahun 2014 setelah rumah tangga Sdri. Ni
Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen sudah tidak harmonis.
Sedangkan pencantuman tanggal 24 April 2009 dalam Surat
Pernyataan tersebut, karena saat itu Terdakwa maupun Sdri. Ni Luh
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Sukerasih lupa tanggalnya, sehingga Terdakwa lalu menuliskan
tanggal yang diingat Terdakwa waktu itu.
21. Bahwa sekarang status Sdri. Ni Luh Sukerasih masih sebagai
isteri sah Mr. Lars Christensen, karena mereka belum bercerai, tetapi
hanya pisah rumah, dan sekarang Sdri. Ni Luh Sukerasih sedang
mengurus perceraiannya dengan Mr. Lars Christensen.
22. Bahwa oleh karena Mr. Lars Christensen sampai dengan
sekarang masih berstatus Warga Negara Asing, maka asset-aset
mereka yang berupa Villa, Tanah, Restoran, dan lain-lain, semuanya
dibuat atas nama Sdri. Ni Luh Sukerasih.
23. Bahwa pada suatu waktu yang Terdakwa lupa hari dan
tanggalnya, sekira tahun 2016, Mr. Lars Christensen pernah
menawarkan akan mencabut pengaduannya pada Terdakwa, tetapi
Mr. Lars Christensen meminta agar Terdakwa mempengaruhi Sdri. Ni
Luh Sukerasih agar mau menyerahkan aset-aset mereka kepada Mr.
Lars Christensen, namun Terdakwa menolak tawaran Mr. Lars
Christensen tersebut.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yang berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masuk Agama Hindhu
(Sudhiwadani) tanggal 24 April 2009 atas nama Mr. Lars Christensen,
yang ditanda-tangani oleh Sdr. I Ketut Tantra selaku Ketua PHDI
Desa Kaliasem, dan Sdr. Nyoman Mertantra selaku Kepala Desa
Adat Kaliasem, yang menyatakan bahwaMr. Lars Christensen telah
berpindah agama, dari agama semula Kristen berpindah menjadi
penganut agama Hindu.
Namun tanda tangan Mr. Lars Christensen dalam Surat
Pernyataan Sudhiwadani tersebut disangkal kebenarannya oleh Mr.
Lars Christensen yang merasa tidak pernah menanda-tangani Surat
Pernyataan Sudhiwadani. Selain itu, cap stempel PHDI Desa
Kaliasem juga disangkal kebenarannya oleh Saksi Ni Luh Sukerasih
dan Saksi I Ketut Tiwas, yang menganggap cap stempel tersebut
terlalu besar jikadibandingkan dengan fotocopy surat serupa
(Sudhiwadani) yang dibawa dan ditunjukkan oleh Saksi Ni Luh
Sukerasih di persidangan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mebiakala tanggal 24
April 2009 atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, tanggal 06 Juli 2015,
yang menerangkan antara lain bahwa Sdri. Ni Luh Sukerasih
memang benar telah melangsungkan perkawinan dengan seorang
warga Negara Denmark atas nama Mr. Lars Christensen bertempat
di Odense Kommune pada tanggal 21 April 2005 dengan nomor
pencatatan perkawinan 19546/05;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelaporan Perkawinan di Luar
Negeri yang dikeluarkan DinasKependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal 27
Juli 2015 atas nama Lars Christensen dan Ni Luh Sukerasih, yang
menerangkan bahwa Lars Christensen dan Ni Luh Sukerasih telah
Perkara Nomor :20/K/PM.III-14/AD/III/2017 Halaman36 dari 27

37
melaporkan Akta Perkawinannya pada Disdukcapil Kab. Buleleng
pada tanggal 27 Juli 2015;
5. 2 (dua) lembar fotocopy tiket pesawat tanggal 02 Maret 2009 atas
nama Mr. Lars Christensen dan Mrs. Niluh S Christensen, yang
menunjukkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2009 Mr. Lars
Christensen dan Sdri. Ni Luh Sukerasih berangkat kembali dari
Denpasar menuju Kopenhagen, Denmark;
6 1 (satu) lembar contoh beberapa tanda tangan Mr. Lars
Christensen, yang menunjukkan bahwa tanda tangan Mr. Lars
Christensen yang ada dalam fotocopy Surat Pernyataan Masuk
Agama Hindu (Sudhiwadani) tanggal 24 April 2009 adalah tidak sama
atau tidak mirip dengan tanda tangan Mr. Lars Christensen dalam
contoh tanda tangan tersebut;
7. 1 (satu) lembar fotocopyBuku Pasport atas nama Christensen,
Lars,milik Mr. Lars Christensen, yang menunjukkan bahwa Mr. Lars
Christensen adalah seorang warga negara Denmark;
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak
pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, yang
sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.
Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti surat-surat penting yang diajukan oleh Oditur
Militer untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, yaitu 1 (satu)
lembarSurat Pernyataan Masuk Agama Hindhu (Sudhiwadani)
tanggal 24 April 2009 atas nama Mr. Lars Christensen, dan 1 (satu)
lembar Surat Pernyataan Mebiakala tanggal 24 April 2009 atas nama
Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen, semuanya berupa
fotocopy yang tidak dilegalisir sesuai dengan aslinya.
Kemudian cap stempel dalam fotocopy Surat Pernyataan
Sudhiwadani tersebutoleh Terdakwa, Saksi Ni Luh Sukerasih dan
Saksi I Ketut Tiwas yang pernah melihat Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang Asli, dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan
cap stempel dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani yang asli, yang
fotocopynya dibawa dan ditunjukkan oleh Saksi Ni Luh Sukerasih
kepada Majelis Hakim di persidangan. Barang bukti fotocopy Surat
Pernyataan Sudhiwadani yang demikian sangat diragukan
kesamaannya dengan Surat Pernyataan Sudhiwadani yang asli, yang
diduga dipalsukan oleh Terdakwa. Barang bukti berupa fotocopy
Surat Pernyataan Sudhiwadani yang demikian tidak dapat diterima
sebagai barang bukti.
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa fotocopy surat-surat
yang lain,oleh karena isi ataupun peristiwa yang dicatat dalam barang
bukti berupa fotocopy surat-surat tersebut di atas dibenarkan oleh
Terdakwa dan para Saksi yang hadir, kecuali Saksi-I yang merasa
tidak pernah melaksanakan upacara Sudhiwadani maupun upacara
Mebiakala, barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk
bahwa apa yang diterangkan dalam fotocopy surat-surat tersebut di
atas adalah benar
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Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
keterangan Saksi-I Mr. Lars Cristensen yang tidak bersesuaian
denganketerangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksiyang
laindihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut:
1. Bahwa sesuai keterangan Saksi-I Mr. Lars Christensen dan
keterangan Saksi-II Sdri. Ni Luh Sukerasih :
- Bahwa pada sekira tahun 2004 Saksi-I Mr. Lars Christensen
mulai kenal dengan Saksi-II Sdri. Ni Luh Sukerasih di Singaraja, Bali,
kemudian Saksi-I berpacaran dengan Saksi-II, dan selanjutnya pada
tanggal 21 April 2005 Saksi-I Mr. Lars Christensen dan Saksi-II Sdri.
Ni Luh Sukerasih menikah secara resmi di Odense Kommune,
Denmark menurut hukum yang berlaku di Denmark.
Setelah
menikah, Saksi-I dan Saksi-II tinggal di Denmark, namun Saksi-I dan
Saksi-II sering berkunjung ke Bali, Indonesia.
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2008 Saksi-I bersama dengan
Saksi-II dan kedua orang tua Saksi-I yang warga negara Denmark
berkunjung ke Bali, dan kemudian juga berkunjung ke rumah
orangtua Saksi-II di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-I Mr. Lars Christensen, bahwa
setelah sampai di rumah orang tua Saksi-II di Desa Kaliasem, Saksi-I
dan Saksi-II dibuatkan suatu upacara menggunakan bahasa Bali
yang tidak dimengerti oleh Saksi-I, yang menurut penjelasan Saksi-II
kepada Saksi-I katanya upacara tersebut adalah Upacara Melukat,
yaitu upacara pembersihan diri dari rasa kotor atau rasa dosa dengan
tujuan untuk memudahkan memperoleh rezeki. Dalam upacara
tersebut yang memuput atau memimpin upacara adalah Terdakwa
selaku Jero Mangku, disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan
keluarga Saksi-II.
- Bahwa oleh karena Saksi-I merasa tidak pernah melaksanakan
upacara perpindahan agama ataupun membuat pernyataan
berpindah agama dari Kristen menjadi Hindu, dan Saksi-I juga
merasa tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan
Sudhiwadani sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pernyataan
Sudhiwadani tersebut,dan Saksi-I juga merasa tidak pernah
melaksanakan upacara Mebiakala dengan Saksi-II Ni Luh Sukerasih,
maka Saksi-I merasa bahwa tanda tangan Saksi dalam Surat
pernyataan masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) tersebuttelah
dipalsukan.
- Selain itu, tanggal pelaksanaan upacara Sudhiwadani tanggal 24
April 2009 adalah tidak benar, karena pada tanggal tersebut Saksi-I
dan Saksi-II Ni Luh Sukerasih tidak berada di Indonesia, tetapi
berada di Denmark, dan Saksi-I baru berkunjung lagi ke Bali,
Indonesia pada bulan Oktober 2009. Dengan demikian Surat
Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang
dijadikan dasar pengaduan Saksi-II Ni Luh Sukerasih ke Polres
Buleleng tersebut adalah tidak benar dan palsu.
- Saksi-I membenarkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan
dengan Saksi-II Ni Luh Sukerasih di Denmark menurut hukum
Denmark.
Namun oleh karena sekarang Saksi-I berada di
Indonesia, dan selama di Indonesia Saksi-I merasa belum pernah
dinikahkan kembali dengan Saksi-II menurut hukum Indonesia, maka
sekarang Saksi-I merasa bahwa Saksi-I tidak ada ikatan perkawinan
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lagi dengan Saksi-II, karena menurut Saksi-I Hukum Denmark tidak
berlaku di Indonesia.
3. Bahwa keterangan Saksi-I Mr. Lars Christensen tentang upacara
Melukat tersebut tidak sesuai dengan keterangan Saksi-II Ni Luh
Sukerasih, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-III I Ketut Tiwas,
dan keterangan Saksi-IV Ketut Geria, yang pada pokoknya mereka
menyatakan bahwa setelah Saksi-I, Saksi-II, dan kedua orangtua
Saksi-I sampai di rumah orangtua Terdakwa dan Saksi-II di Banjar
Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali, pada
tanggal 24 September 2008, kemudian diadakan Upacara Mebiakala
yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Mangku Jero Desa Kaliasem,
dengan dihadiri oleh Sdr. Lars Christensen, kedua orang tua Lars
Christensen, Saksi, Ketua PHDI Desa Kaliasem Sdr. I Ketut Tiwas,
Kelian Desa Adat Kaliasem Sdr. Nyoman Mertantra, Sdr. Gede
Tantra, dan Sdr. Ketut Gria.
Sebelum dilaksanakan upacara
Mebiakala, oleh karena Saksi-I beragama Kristen (non Hindu), maka
terlebih dahulu dilaksanakan upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani)
menggunakan bahasa Indonesia yang dipandu oleh Saksi I Ketut
Tiwas selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem. Kemudian setelah
upacara Mebiakala selesai, Saksi-I, Saksi-II, dan kedua orangtua
Saksi-I kembali ke Hotel tempat mereka menginap, tanpa dibuatkan
ataupun menanda-tangani surat-surat bukti pelaksanaan pernikahan
mereka secara Hindu.
4. Sedangkan mengenai tanggal pembuatan Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala, sesuai keterangan
Saksi-II Ni Luh Sukerasih, Saksi-III I Ketut Tiwas, Saksi-IV Ketut
Geria, Saksi-VI Nyoman Mertantra, dan Terdakwa, bahwa benar
Surat Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen, dan
Surat Pernyataan Mebiakala atas nama Mr. Lars Christensen dan Ni
Luh Sukerasih tersebut tidak dibuat pada tanggal 24 April 2009, akan
tetapi dibuat dan ditanda-tangani pada sekira bulan April 2014
setelah hubungan rumah tangga Mr. Lars Christensen dan Ni Luh
Sukerasih sudah tidak harmonis.
Sedangkan waktu terjadinya
upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala tersebut sebenarnya
bukan tanggal 24 April 2009, melainkan tanggal 24 September 2008.
Hal itu terjadi, karena pada waktu itu Terdakwa maupun Saksi-II Ni
Luh Sukerasih lupa tanggal pelaksanaan upacara yang pernah
dilaksanakan sekira enam tahun sebelum dibuatnya surat-surat
tersebut.
5. Bahwa sesuai barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy Surat
Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen,
Denmark, Nomor: 333/Kons/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015,
diterangkan bahwa Sdri. Ni Luh Sukerasih memang benar telah
melangsungkan perkawinan dengan seorang warga Negara Denmark
atas nama Mr. Lars Christensen bertempat di Odense Kommune
pada tanggal 21 April 2005 dengan nomor pencatatan perkawinan
19546/05.
Kemudian Pernikahan Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I
Lars Christensen yang telah dilaporkan ke Kedutaan Besar RI di
Denmark pada tanggal 06 Juli 2015 sesuai Surat Keterangan dari
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark,
Nomor: 333/Kons/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 tersebut,
selanjutnyajuga sudah dilaporkan/dicatatkan ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Buleleng pada
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tanggal 27 Juli 2015 sesuaiSurat Pelaporan Perkawinan di Luar
Negeri yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kab. Buleleng Nomor:
5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars
Christensen dan Ni Luh Sukerasih, diterangkan bahwa Lars
Christensen dan Ni Luh Sukerasih.
Bahwa sesuai Hukum Perkawinan di Indonesia (Pasal 56 UU No.
1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya), perkawinan
yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang warga negara
Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan
itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar
ketentuan undang-undang ini. Kemudian dalam waktu satu tahun
setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti
perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan
Perkawinan tempat tinggal mereka.
Dengan demikian prosedur keabsahan perkawinan Sdri. Ni Luh
Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen yang dilaksanakan di
Denmark menggunakan hukum Denmark tersebut telah ditempuh
sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga
perkawinan Saksi-I Lars Christensen dengan Saksi-II Ni Luh
Sukerasih tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan di
Indonesia. Oleh karena hingga sekarang Saksi-I dan Saksi-II belum
pernah bercerai, maka hingga sekarang Saksi-I dan Saksi-II masih
berstatus sebagai suami dan isteri. Akan halnya pemikiran Saksi-I
yang merasa bahwa Saksi-I sekarang sudah tidak mempunyai
hubungan perkawinan lagi dengan Saksi-II, karena menurut Saksi-I
Hukum Denmark tidak berlaku di Indonesia, Majelis Hakim menilai
bahwa hal tersebut hanyalah alasan Saksi-I untuk menghindar dari
tanggung jawabnya sebagai suami Saksi-II.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan
sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi-I Mr. Lars Christensen dan Saksi-II Sdri. Ni Luh
Sukerasih telah menikah secara sah menurut hukum Denmark pada
tanggal 21 April 2005 di Odense Kommune, Denmark,dengan nomor
pencatatan perkawinan 19546/05.Oleh karena Pernikahan Saksi-II Ni
Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars Christensen tersebut telah
dilaporkan ke Kedutaan Besar RI di Denmark pada tanggal 06 Juli
2015sesuai Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Kopenhagen, Denmark, Nomor: 333/Kons/VII/2015
tanggal 06 Juli 2015, dan kemudianpernikahan Saksi-I dengan SaksiII tersebut juga sudah dilaporkan/dicatatkan ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Buleleng pada
tanggal 27 Juli 2015 sesuaiSurat Pelaporan Perkawinan di Luar
Negeri yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kab. Buleleng Nomor:
5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars
Christensen dan Ni Luh Sukerasih, Majelis Hakim berkeyakinan
bahwa perkawinan Saksi-I Lars Christensen dengan Saksi-II Ni Luh
Sukerasih tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan di
Indonesia, dan hingga sekarang Saksi-I dan Saksi-II masih berstatus
sebagai suami-isteri yang sah.
2. Bahwa walaupun Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Mr. Lars
Christensen sudah menikah secara sah sejak tanggal 21 April 2005
di Denmark menurut Hukum Denmark, namun pada tanggal 24
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September 2008 Saksi-I dan Saksi-II mengadakan upacara
pernikahan lagi menurut adat/agama Hindu bertempat di rumah
orangtua Saksi-II di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali,
dengan maksud agar Saksi-II dapat masuk dan beribadah di pura /
semua tempat suci di Bali. Pada waktu pelaksanaan upacara
Sudhiwadani dan upacara Mebiakala tersebut tidak langsung
dibuatkan surat-surat bukti pelaksanaan upacara Mebiakala, dengan
alasan karena Saksi-I, Saksi-II, dan kedua orangtua Saksi-I segera
pergi meninggalkan rumah orangtua Saksi-II untuk kembali ke Hotel
tempat mereka menginap, dan masyarakat biasa mengurus suratsurat pernikahan beberapa waktu setelah upacara pernikahan
dilaksanakan.
3. Bahwa pada sekira bulan April 2014,oleh karena hubungan
rumah tangga Saksi-I dan Saksi-II sudah tidak harmonis lagi, yang
disebabkan karena Saksi-I mempunyai wanita lain, sehingga Saksi-II
ingin ‘mengamankan’ posisinya sebagai isteri, sedangkan Saksi-II
merasa bahwa pernikahannya dengan Saksi-I yang dilaksanakan di
Denmark menurut hukum Denmark adalah tidak sah atau tidak
berlaku di Indonesia, maka Saksi-II lalu berusaha mengesahkan
hubungan perkawinannya dengan Saksi-I menurut hukum Indonesia
dengan mengurus kembali surat-surat pernikahannya menurut
agama Hindu yang pernah dilaksanakan pada tanggal 24 September
2008 yang pada waktu itu belum sempat dibuatkan surat-suratnya.
Padahal dengan telah didaftarkan atau dilaporkannya pernikahannya
dengan Saksi-II di Denmark ke Kantor Kedutaan RI di Denmark, dan
kemudian dilaporkan/dicatatkan ke Kantor Disdukcapil Kab. Buleleng,
pernikahan Saksi-II dengan Saksi-I di Denmark tersebut sudah
dianggap sah menurut Hukum Indonesia.
4. Bahwa dalam rangka mengurus surat-surat pernikahan menurut
agama Hindu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 24 September
2008 tersebut, Saksi-II Ni Luh Sukerasih lalu meminta bantuan
kepada Terdakwa untuk menguruskan surat-surat pernikahannya
dengan Saksi-I secara Hindu yang sudah pernah dilaksanakan,
dengan cara Saksi-II memberikan Blangko Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang telah ada tanda tangan Saksi-I Lars Christensen
kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menuliskan identitas
Saksi-I Lars Christensen dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani yang
masih kosong, lalu Terdakwa membuatkan Surat Pernyataan
Mebiakala antara Saksi-II dengan Saksi-I, dan kemudian Terdakwa
menanda-tangani Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala, lalu Terdakwamembawa surat-surat tersebut
untuk ditanda-tanggani para pejabat adat dan para Saksi yang hadir
pada waktu pelaksanaan upacara.
Kemudianoleh karena pada waktu membuat surat-surat
pernyataan tersebut Terdakwa maupun Saksi-II Ni Luh Sukerasih
lupa tanggal pelaksanaan upacara yang sebenarnya, yang
disebabkan karena sudah berlangsung sekira 6 tahun sebelum itu,
maka Terdakwa dan Saksi-II Ni Luh Sukerasih lalu mengisikan
tanggal yang diingat saja pada surat pernyataan Sudhiwadani
maupun Mebiakala, yaitu tanggal 24 April 2009. Tanggal tersebut
tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan upacara yang sebenarnya,
yaitu tanggal 24 September 2008.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
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dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum
yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Dik SecataTahun 1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti
pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki, Singaraja.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit DuaNRP.631193,
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY Mataram, NTB. Pada tahun
1996 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam-IX/Udayana.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinas
di Yonif 741/.. Singaraja, dan kemudian pada tahun 1998 Terdakwa
pindah berdinas di Kodim 1609/Buleleng. Pada saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat
Serka masih berdinas di Kodim 1609/Buleleng hingga sekarang.
2. Bahwa benarpada tahun 2000 adik kandung Terdakwa yang
bernama Ni Luh Sukerasih (Saksi-II) menikah dengan seorang lakilaki warga Negara Belanda di Belanda menggunakan hukum
Belanda, dan kemudian setelah mereka datang ke Bali, mereka
dibuatkan upacara pernikahan menurut adat atau agama Hindu Bali.
Beberapa tahun kemudian mereka bercerai.
3. Bahwa benar setelah bercerai dengan warga Negara Belanda,
Saksi-II Ni Luh Sukerasih bekerja dan tinggal di Denmark, hingga
kemudian pada tanggal 21 April 2005 Saksi-II Ni Luh Sukerasih
menikah lagi dengan seorang laki-laki Warga Negara Denmark yang
bernama Mr. Lars Christensen (Saksi-I) di Odense Kommune,
Denmark,menggunakan hukum Denmark, sesuai Akta Perkawinan
Nomor 19546/05 tanggal 21 April 2005 atas nama Ni Luh Sukerasih
dan Lars Christensen; yang telah dilaporkan ke Kedutaan Besar RI di
Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 06 Juli 2015, sesuai Surat
Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen,
Denmark, tanggal 06 Juli 2015; yang kemudian perkawinan tersebut
dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kab. Buleleng sesuaiSurat
Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 5108KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars
Christensen dan Ni Luh Sukerasih.
4. Bahwa benar walaupun Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I
Lars Christensen sudah menikah secara sah menurut hukum
Denmark, namun Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars
Christensen minta dinikahkan kembali menurut adat/agama Hindu di
Bali, dengan maksud agar tidak dikatakan berzina dan mereka bisa
masuk dan bersembahyang lagi di Pura/ semua tempat suci di Bali,
sekaligus juga agar perkawinannya dengan Saksi-I dianggap sah
menurut Hukum Indonesia.. Atas permintaan tersebut, pada tanggal
24 September 2008, ketika Saksi-II Ni Luh Sukerasih bersama
dengan Saksi-I Lars Christensen dan kedua orang-tuanya berkunjung
beberapa hari di Bali, atas kesepakatan keluarga di Bali, maka
dilaksanakan rangkaian upacara pernikahan menurut hukum
adat/agama Hindu Bali antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan
Saksi-I Lars Christensen, bertempat di rumah orangtua Terdakwa di
Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
5. Bahwa benar syarat-syarat melaksanakan upacara pernikahan
menurut agama Hindu adalah sebagai berikut :
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- Yang melaksanakan upacara pernikahan harus satu agama, yaitu
beragama Hindu;
- Jika salah satu beragama non Hindu, maka sebelum
dilaksanakan upacara pernikahan, kepada yang non Hindu terlebih
dahulu dilaksanakan upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani);
- Jika yang beragama non Hindu tersebut berkewarga-negaraan
asing (WNA), maka untuk berpindah agama, WNA tersebut harus
melapor terlebih dahulu ke Kedutaan/Konsul negaranya di Indonesia,
lalu melapor ke Polres setempat, dan kemudian baru bisa
dilaksanakan upacara Sudhiwadani;
- Upacara Sudhiwadani dipimpin oleh Ketua PHDI tingkat Desa
dan Tokoh Agama Hindu (Pemangku), dihadiri oleh Ketua PHDI
Desa, dan agar upacaranya sempurna dihadiri juga oleh Kelian Desa
Adat. Upacara Sudhiwadani dimulai dengan pembacaan Panca
Srada yang dipandu oleh Ketua PHDI Desa diikuti oleh mempelai
yang masuk agama Hindu, selanjutnya mempelai yang baru masuk
agama Hindu melakukan persembahyangan dipimpin oleh
Pemangku.
- Pelaksanaan Upacara Sudhiwadani tersebut diperkuat dengan
bukti administrasi berupa Surat Pernyataan Sudhiwadani yang
ditanda-tangani Ketua PHDI Desa dan Pemimpin/Pemuput Upacara.
Selanjutnya Surat Pernyataan Sudhiwadani yang telah ditandatangani Ketua PHDI Desa tersebut dilaporkan ke PHDI Kecamatan
untuk diketahui dan ditanda-tangani, lalu diteruskan ke PHDI
Kabupaten untuk diketahui dan dicatat, hingga kemudian PHDI
Kabupaten mengeluarkan Lisensi Ilakita Sudhiwadani, yaitu surat
peng-Hinduan yang sah yang mempunyai kekuatan hukum.
- Setelah dilaksanakan upacara Sudhiwadani, baru kemudian
dilaksanakan rangkaian upacara pernikahan yang terdiri dari :
a. Upacara Mebiakala;
b. Upacara Upasaksi atau pelaminan, sebagai keabsahan sebagai
pasangan suami – isteri;
6. Bahwa benar setiap selesai dilaksanakannya upacara
Sudhiwadani maupun upacara Mebiakalaseharusnya langsung diikuti
atau dibuatkan bukti administrasi berupa Surat Pernyataan
Sudhiwadani ataupun Surat Pernyataan Mebiakala yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, pejabat yang berwenang di desa
tersebut, dan para Saksi.
Namun kebiasaan yang terjadi di
masyarakat, seringkali bukti administrasi pelaksanaan upacara
pernikahan baru diurus belakangan beberapa waktu setelah
pelaksanaan upacara selesai, karena pada hari pelaksanaan upacara
biasanya masih pada sibuk.
7. Bahwa benar oleh karena pada waktu akan dilaksanakan
upacara Mebiakala antara Saksi-I Lars Christense dengan Saksi-II Ni
Luh Sukerasih, saat itu Saksi-I Lars Christensen masih beragama
Kristen, maka sebelum dilaksanakan upacara pernikahan (Mebiakala)
secara agama Hindu, terlebih dahulu dilaksanakan upacara pengHinduan atau Sudhiwadani sebagai simbolis meng-Hindukan Saksi-I
Lars Christensen yang akan melaksanakan upacara pernikahan
(Mebiakala) secara Hindu.
8. Bahwa benarkemudian pada tanggal 24 September 2008,
tepatnya pada penanggalan Budha Kliwon sekira pukul 16.00 Wita,
dilaksanakan rangkaian upacara Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh
Sukerasih dengan Saksi-I Lars Christensenbertempat di rumah orang
tua Terdakwa di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
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Oleh karena Saksi-I Lars Christensen saat itu masih beragama
Kristen, maka sebelum dilaksanakan upacara Mebiakala, terlebih
dahulu dilaksanakan upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani) terhadap
Saksi-I Lars Christensen, dengan rangkaian pelaksanaan upacara
sebagai berikut :
- Terlebih dahulu dilaksanakan upacara Sudhiwadani terhadap
Saksi-I Lars Christensen. Oleh karena pada waktu itu tidak ada
penerjemah bahasa, maka Saksi-II Ni Luh Sukerasih diminta untuk
menjelaskan kepada Saksi-I Lars Christensen tentang maksud
dilaksanakannya upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala;
- Kemudian Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-III) selaku Ketua PHDI Desa
Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng membacakan Panca Sradha
berbahasa Indonesia yang diikuti oleh Saksi-I Lars Christensen.
Pada waktu itu Saksi-I Lars Christensen dapat menirukan
pembacaan Panca Sradha hingga selesai, walaupun dengan terbatabata;
- Setelah selesai menirukan pembacaan Panca Sradha, Saksi-I
Lars Christensen melakukan persembahyangan yang dipimpin oleh
Terdakwa selaku Jero Mangku Gede Desa Kaliasem;
- Setelah rangkaian pelaksanaan upacara Sudhiwadani selesai,
kemudian dilanjutkan dengan rangkaian upacara pernikahan atau
Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars
Christensen.
- Pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-I Lars Christensen, keluarga
besarTerdakwa dan Saksi-II Ni Luh Sukerasih, yaitu antara lain Sdr.
Gede Tantra, para tetangga, dan Saksi-III I Ketut Tiwas selaku Ketua
PHDI Desa Kaliasem. Sedangkan Sdr.. Nyoman Mertantra (Saksi-VI)
selaku Kelian Desa Adat Kaliasem tidak hadir dalam upacara
tersebut. Walaupun upacara tersebut tidak dihadiri Kelian Desa Adat
Kaliasem, namun upacara tersebut sah.
9. Bahwa benar setelah upacara Sudhiwadani dan upacara
Mebiakala selesai dilaksanakan sekira pukul 17.30 Wita, Saksi-I Lars
Christensen dan kedua orangtuanya, serta Saksi-II Ni Luh Sukerasih
segera meninggalkan tempat upacara, untuk kemudian segera
kembali ke tempat menginap di sebuah Hotel di Singaraja, dan
selanjutnya pulang kembali ke Denmark tanpa menanda-tangani
ataupun dibuatkan surat-surat kelengkapan administrasi sebagai
bukti telah dilaksanakannya upacara Sudhiwadani maupun upacara
Mebiakala.
10. Bahwa benar pada sekira tahun 2010 Saksi-II Ni Luh Sukerasih
dan Saksi-I Lars Christensen membangun Villa di daerah Lovina,
Buleleng. Setelah pembangunan Villa selesai, pada sekira tahun
2011 Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen tinggal
menetap di Villa Jl. Palem Lovina, Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng, Bali, dan selanjutnya pada tahun 2012 Saksi-II Ni Luh
Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen membuka usaha restoran di
sebuah tempat di Pantai Desa Arture Singaraja.
11. Bahwa benar beberapa waktu setelah tinggal menetap di Villa Jl.
Palem Lovina Desa Kalibukbuk, Buleleng, pada sekira bulan
Nopember 2011 Saksi-I Lars Christensen mengatakan kepada SaksiII Ni Luh Sukerasih bahwa Saksi-I Lars Christensen telah mempunyai
seorang anak perempuan dari hasil hubungan gelapnya dengan
seorang wanita dari Banyuwangi yang bernama Sdri. Retno
Damayanti, yang sekarang menjadi teman hidup bersama Saksi-I
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Lars Christensen. Beberapa waktu kemudian sekira akhir bulan
Nopember 2011 Saksi-II diminta oleh Saksi-I Lars Christensen agar
membelikan rumah BTN di daerah Banyuwangi untuk Sdri. Retno
Damayanti dan anaknya, hingga kemudian Saksi-II lalu memenuhi
permintaan Saksi-I Lars Christensen dengan memberikan pinjaman
uang kepada Sdri. Retno Damayanti sebesar Rp.112.000.000,(seratus dua belas juta rupiah).
12. Bahwa benar oleh karena situasi hubungan rumah tangga SaksiII Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars Christensen menjadi
semakin rumit dan tidak harmonis, maka pada sekira bulan April 2014
Saksi-II lalu berusaha mengurus dokumen pernikahan Saksi-II
menurut agama Hindu yang berupa Surat Pernyataan Masuk Agama
Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala yang dulu
pada waktu pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan Mebiakala
tanggal 24 September 2008 belum sempat dibuat.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-II Ni Luh Sukerasih meminta
blanko kosong Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani)
kepada Saksi-III I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem,
dan selanjutnya Saksi-IImenyerahkan blangko kosong Sudhiwadani
yang sudah ada tanda tangan Saksi-I Lars Christensen tersebut
kepada Terdakwa untuk diuruskan/dimintakan tanda tangan para
pihak yang berwenang membuat/menanda-tangani Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan juga menguruskan Surat Pernyataan Mebiakala
(Pernikahan) antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars
Christensen, yang maksudnya surat-surat dokumen pernikahan
Saksi-II dan Saksi-I Lars Christensen tersebut akan digunakan SaksiII untuk menuntut hak-hak Saksi-II selaku isteri sah Saksi-I Lars
Christensen.
14. Bahwa benarsetelah Terdakwa menerima formulir Surat
Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang berlogo PHDI
Desa Kaliasem, yang pada formulir tersebut sudah ada meterai
tempel 6000 dan tanda-tangan Saksi-I Lars Christensen, oleh karena
identitas Saksi-I Lars Christensen belum dituliskan, maka Terdakwa
lalu mengisi identitas lengkap Saksi-I Lars Christensen dan tanggal
Surat Pernyataan Sudhiwadani. KemudianTerdakwa lalu melengkapi
pengurusan surat nikah dengan membuatkan Surat Pernyataan
Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars
Christensen. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa maupun Saksi-II
Ni Luh Sukerasih lupa tanggal pelaksanaan upacara Sudiwadhani
dan upacara Mebiakala yang sebenarnya yang telah dilaksanakan
beberapa tahun sebelumnya, maka Terdakwa lalu menuliskan
tanggal pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
seingat Terdakwa saja, yaitu Terdakwa menuliskan tanggal 24 April
2009.
15. Bahwa benar setelah identitas Saksi-I Lars Christensen dan
tanggal pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
diisi, maka Terdakwa lalu membawa formulir Surat Pernyataan
Sudhiwadani tersebut ke Saksi-III I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI
Desa Kaliasem (yang pada waktu dilaksanakan upacara Sudhiwadani
terhadap Mr. Lars Christensen bertindak sebagai pembimbing
pengucapan Panca Sradha) untuk ditanda-tangani dan di-cap
stempel oleh Saksi-III I Ketut Tiwas.
Setelah formulir Surat
Pernyataan Sudhiwadani ditanda-tangani dan di-cap stempel oleh
Saksi-III Ketut Tiwas, selanjutnya Terdakwa membawa Surat
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Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala tersebut
ke Saksi-VI Nyoman Mertantraselaku Kelian Desa Pakraman
Kaliasem untuk ditanda-tangani, dan di cap stempel.
16. Bahwa benar setelahSurat Pernyataan Sudhiwadani atas nama
Mr. Lars Christensen dan Surat Pernyataan Mebiakala atas nama Ni
Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen ditanda-tangani oleh SaksiVI Nyoman Mertantra selaku Kelian Desa Pakraman Kaliasem,
selanjutnya Terdakwa membawa Surat Pernyataan Mebiakala
kepada Sdr. Gede Tantra dan Sdr. Ketut Geria (Saksi-IV) untuk
ditanda-tangani selaku Saksi pelaksanaan upacara Mebiakala antara
Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen.
17. Bahwa benar untuk mengurus surat pernikahan hingga sah
secara hukum adat/agama Hindu di Bali, seharusnya Surat
Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen yang telah
ditanda-tangani Ketua PHDI Desa Kaliasem tersebut masih perlu
diketahui dan ditanda-tangani Ketua PHDI Kec, Banjar, dan
kemudian disahkan dan ditanda-tangani Ketua PHDI Kab. Buleleng.
Namun oleh karena untuk mengurus surat-surat tersebut perlu beaya,
maka Terdakwa lalu menyerahkan kembali Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang telah ditandatangani para pejabat Desa Kaliasem dan Saksi-Saksi tersebut
kepada Saksi-II Ni Luh Sukerasih untuk disimpan lebih dahulu sambil
menunggu beayanya.
18. Bahwa benar beberapa waktu kemudian hubungan rumah tangga
Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen menjadi
semakin tidak harmonis, hingga kemudian pada sekira akhir
Nopember tahun 2014 Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars
Christensen berpisah rumah tetapi belum bercerai, yaitu Saksi-II Ni
Luh Sukerasih pindah tinggal di rumah mereka yang lain di Jl. Pantai
Indah, Gg. 5 Nomor 15 Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab.
Buleleng, sedangkan Saksi-I Lars Christensen tetap tinggal di Tepe
Villa Lux Jl. Palem Lovina Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng.
19. Bahwa benar pada waktu pindah rumah tersebut, Surat
Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen dan Surat
Pernyataan Mebiakala atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars
Christensen hilang tercecer dan tidak diketemukan dan yang ada
tinggal fotocopynya saja, sehingga pengurusan keabsahan Surat
Pernyataan Sudhiwadani menjadi terhenti.
20. Bahwa benar setelah Saksi-I Lars Christensen selingkuh dan
kemudian menjadi sering bertengkar dengan Saksi-II Ni Luh
Sukerasih, Saksi-I Lars Christensen sering berbuat kasar dan jahat
pada Saksi-II Ni Luh Sukerasih, sehingga Terdakwa selaku kakak
kandung Saksi-II Ni Luh Sukerasih berusaha membantu dan
melindungi Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan cara Terdakwa
beberapa kali mengantar dan mendampingi Saksi-II Ni Luh Sukerasih
melaporkan perbuatan Saksi-I Lars Christensen tersebut ke Polres
Buleleng, yaitu antara lain :
- Pada tanggal 13 Nopember 2014 melaporkan perbuatan Saksi-I
Lars Christensen ke Polres Buleleng, karena pada tanggal 11
Nopember 2014 Saksi-I telah menganiaya Saksi-II Ni Luh Sukerasih;
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- Pada tanggal 26 Nopember 2014 melaporkan lagi perbuatan
Saksi-I Lars Christensen yang diduga telah mencuri atau
menggelapkan SHM tanah atas nama Saksi-II Ni Luh Sukerasih;
- Beberapa waktu kemudian melaporkan lagi perbuatan Saksi-I
Lars Christensen yang diduga telah melakukan pengerusakan pintu
gerbang Villa yang ditempati Saksi-II Ni Luh Sukerasih;
- Beberapa waktu kemudian melaporkan lagi perbuatan Saksi-I
Lars Christensen yang diduga telah memalsukan tanda-tangan Ni
Luh Sukerasih dalam Surat Pernyataan Pembelian Tanah;
- Yang terakhir pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa
mendampingi Saksi-II Ni Luh Sukerasih melaporkan perbuatan SaksiI Lars Christensen yang telah menelantarkan atau tidak memberikan
nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-II Ni Luh Sukerasih yang
masih sah sebagai isteri sejak tahun 2014.
21. Bahwa benar pada waktu melaporkan perbuatan Saksi-I Lars
Christensen ke Polres Buleleng dalam perkara penelantaran isteri,
Saksi-II Ni Luh Sukerasih menunjukkan fotocopy Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan fotocopy Surat Pernyataan Mebiakala sebagai bukti
bahwa Saksi-II Ni Luh Sukerasih adalah benar sebagai isteri Mr. Lars
Christensen.
22. Bahwa benar terhadap beberapa pengaduan Saksi-II Ni Luh
Sukerasih ke Polres Buleleng tersebut belum ada yang ditindaklanjuti oleh Polres Buleleng dengan alasan pernikahan Ni Luh
Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen belum ada bukti yang sah
menurut hukum Indonesia. Bahkan setelah mengetahui tanggal dan
tanda tangan Mr. Lars Christensen dalam fotocopy Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang dinilai tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Mr.
Lars Christensen lalu mengadukan Terdakwa ke Denpom Singaraja
dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik dan melakukan
pemalsuan Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala, hingga kemudian menjadi perkara ini.
23. Bahwa benar upacara Sudhiwadani terhadap Saksi-I Lars
Christensen, dan upacara Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih
dan Saksi-I Lars Christensen tersebut memang pernah dilaksanakan
pada tanggal 24 September 2008 bertempat di rumah orangtua
Terdakwa di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
Namun oleh karena pada waktu itu belum dibuatkan surat-suratnya,
maka surat-suratnya baru dibuat pada tahun 2014 setelah rumah
tangga Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen sudah
tidak harmonis. Sedangkan pencantuman tanggal 24 April 2009
dalam Surat Pernyataan tersebut, karena saat itu Terdakwa maupun
Sdri. Ni Luh Sukerasih lupa tanggalnya, sehingga Terdakwa lalu
menuliskan tanggal yang diingat Terdakwa waktu itu.
22. Bahwa benarsampai dengan sekarang Saksi-II Ni Luh Sukerasih
belum pernah bercerai dengan Saksi-I Lars Christensen, namun
mereka hanya pisah rumah, dan sekarang Saksi-II Ni Luh Sukerasih
sedang mengurus perceraiannya dengan Saksi-I Lars Christensen.
23. Bahwa benar oleh karena Saksi-I Lars Christensen sampai
dengan sekarang masih berstatus Warga Negara Asing, maka assetaset mereka yang berupa Villa, Tanah, Restoran, dan lain-lain,
semuanya masih dibuat atas nama Ni Luh Sukerasih.

Perkara Nomor :20/K/PM.III-14/AD/III/2017 Halaman47 dari 27

48
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada
pokoknya Penasehat Hukum menyatakansebagai berikut :
1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan
dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dengan alasan sebagai berikut :
a. Untuk pembuktian unsur “Barang siapa”, Penasehat Hukum
sependapat dengan Oditur Militer. Namun pembuktian unsur “barang
siapa” harusdikaitkan dan dihubungkan dengan pembuktian unsur
yang lainnya, yaitu unsur kedua, unsur ketiga,dan unsur keempat.
Dengan kata lain, jika unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur
“Barang siapa” sudah barang tentu tidak akan menunjuk diri/pribadi
Terdakwa sebagai pelakunya.
b. Untuk pembuktian unsur kedua “Membuat secara tidak benar
atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan,
atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari
suatu hal”, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :
1) Membuat suatu surat secara palsu ini berarti semula surat itu
tidak ada/belum ada kemudian si pelaku/Terdakwa membuat sendiri
yang mirip dengan aslinya (S.R. Sianturi S.H. Tindak Pidana di KUHP
berikut uraiannya, hal.417). Dalam hal ini Terdakwa tidak membuat
surat yang sebelumnya tidak ada, akan tetapi Terdakwa menerima
blangko surat pernyataan Sudhiwadani dari Saksi-2 yang sudah terisi
pas foto bermaterai 6000 dan sudah terdapat tandatangan dari Saksi1. Atas surat pernyataan Sudhiwadani tersebut, Saksi-2 meminta
tolong kepada Terdakwa untuk mengisi identitas saksi-1 dan meminta
tandatangan dari Saksi-3 (selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan
Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem) karena saksi-2 pada saat
itu terburu-buru mengurus villa dan tidak ada waktu untuk mengurus
surat sudhiwadani tersebut. Tandatangan Saksi-3 (selaku ketua PHDI
desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem) yang
dibubuhkan dalam surat pernyataan sudhiwadani dibenarkan oleh
saksi-3 dan saksi-6 didalam persidangan. Hal itu Terdakwa lakukan
hanya untuk membantu saksi-2 yang merupakan adik kandung
Terdakwa.
Dari uraian unsur yang disandingkan dengan keterangan Saksi-2,
Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa diatas sudah jelas bahwa Terdakwa
tidak pernah membuat, meniru, memalsu atau membubuhkan
tandatangan dari Saksi-1 (Lars Christensen) yang dituduhkan kepada
Terdakwa. Terdakwa hanya mengisi identitas sesuai dengan nama
Saksi-1 atas permintaan Saksi-2 yang saat itu istri sah dari Saksi-1.
Selain dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa,
unsur kedua telah dibantahkan dengan alat bukti berupa surat
pernyataan Sudhiwadani yang diajukan dipersidangan oleh oditur
militer, setelah Saksi-2 menunjukkan foto copy surat pernyataan
sudhiwadani yang difoto copy dari aslinya dan dibenarkan oleh Saksi3 selaku ketua PHDI desa Kaliasem yang mempunyai wewenang
untuk mengeluarkan blangko tersebut serta Saksi-3 juga membantah
bahwa stempel surat pernyataan Sudhiwadani yang diajukan oleh
Oditur Militer tidak sama dengan stempel yang dimiliki oleh Saksi-3
selaku pihak yang berwenang membubuhkan stempel tersebut.
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Sehingga siapakah yang memalsu surat pernyataan sudhiwadani
tersebut?dari manakah Polisi Militer dan Oditur Militer peroleh alat
bukti berupa surat pernyataan sudhiwadani yang diajukan ke
persidangan yang terhormat ini?
Dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti berupa
surat pernyataan sudhiwadani yang diajukan didepan persidangan.
Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa alat bukti yang
diajukan oleh Oditur Militer adalah yang palsu dan tentunya ada yang
memalsukan. Oleh karena adanya perkara ini yang dipermasalahkan
adalah alat bukti surat pernyataan sudhiwadani yang diajukan Oditur
Militer, sedangkan surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan
ini adalah palsu dan fotokopi aslinya ada pada Saksi-2 yang
dibenarkan oleh Saksi-3. Sehingga yang harus dilaporkan bukanlah
Terdakwa, melainkan orang yang membuat surat pernyataan
sudhiwadani yang diajukan sebagai alat bukti oleh Polisi Militer dan
Oditur Militer. Kami selaku penasehat hukum Terdakwa
berkesimpulan bahwa terdapat kesalahan subyek yang dilaporkan
oleh pelapor (Saksi-1). Seharusnya Saksi-1 sebagai pelapor
melaporkan orang yang membuat surat pernyataan sudhiwadani
yang dijadikan alat bukti oleh Polisi Militer dan Oditur Militer.
2) Memalsukan suatu surat berarti surat itu sudah ada kemudian
oleh si pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau diubah isinya.
Dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah menambah, mengurangi
atau merubah isi dari surat pernyataan sudhiwadani. Akan tetapi,
Terdakwa mengisi identitas dari Saksi-1 yang sebelumnya belum
terisi, itupun atas permintaan dari Saksi-2 selaku istri sah dari Saksi1. Dari pengertian unsur diatas, apabila dikaitkan dengan perkara ini,
yang termasuk dalam memalsu suatu surat adalah surat pernyataan
sudhiwadani sudah terisi lengkap dan kemudian Terdakwa merubah
isi surat tersebut. maka hal itulah yang memenuhi unsur memalsukan
suatu surat. Padahal faktanya surat pernyataan sudhiwadani tersebut
memang berbentuk blangko yang harus diisi dan Terdakwa mengisi
identitas Saksi-1 dalam surat tersebut sesuai dengan identitas dari
Saksi-1 mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir,
pekerjaan, alamat dan agama dari Saksi-1 atas permintaan Saksi-2
yang mengetahui secara pasti identitas dari Saksi-1.
Dari uraian unsur kedua yang disandingkan dengan keterangan
Saksi-2 dan Terdakwa diatas sudah jelas bahwa Terdakwa tidak
pernah menambah, mengurangi atau merubah isi dari surat
pernyataan sudiwadhani yang dituduhkan kepada Terdakwa.
Terdakwa hanya mengisi identitas sesuai dengan nama Saksi-1 pada
blangko kosong atas permintaan Saksi-2 yang secara pasti
mengetahui identitas dari Saksi-1 selaku istri sah dari Saksi-1.
Hal lain yang menjadi kejanggalan terhadap alat bukti berupa
surat pernyataan sudhiwadani yang diajukan oleh Oditur Militer
didalam persidangan, memiliki perbedaan dengan surat pernyataan
sudhiwadani yang ditunjukkan oleh Saksi-2 kepada majelis hakim
dipersidangan. Surat pernyataan sudhiwadani yang ditunjukkan oleh
Saksi-2 kepada Majelis Hakim dibenarkan oleh Saksi-3 selaku Ketua
PHDI desa Kaliasem yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan
blanko surat pernyataan sudhiwadani tersebut. Adapun surat
pernyataan sudhiwadani yang diajukan Oditur Militer berbeda dalam
bentuk huruf dan stempel yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI desa
Kaliasem yang berwenang dalam hal tersebut. Sehingga surat
Perkara Nomor :20/K/PM.III-14/AD/III/2017 Halaman49 dari 27

50
pernyataan sudhiwadani yang diajukan sebagai alat bukti oleh Oditur
Militer adalah palsu, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Saksi-1
atas laporannya adalah surat pernyataan sudhiwadani yang diajukan
sebagai alat bukti tersebut. Disisi lain surat pernyataan sudhiwadani
yang di fotokopi dari aslinya oleh Saksi-2 berbeda dengan surat
pernyataan sudhiwadani yang dijadikan alat bukti oleh Oditur Militer.
Artinya bahwa ada 2 surat pernyataan sudhiwadani. Menurut Saksi-3
selaku ketua PHDI desa Kaliasem yang asli adalah fotokopi yang
ditunjukkan oleh Saksi-2, bukan yang diajukan dipersidangan sebagai
alat bukti oleh Oditur Militer. Sedangkan Terdakwa menerima surat
pernyataan sudhiwadani sesuai aslinya dari Saksi-2, bukan surat
yang diajukan sebagai alat bukti oleh Oditur Militer.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan
fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan,
maka unsur Kedua: “Membuat secara tidak benar atau memalsu
surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau
pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari suatu
hal”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
c. Mengenai unsur ketiga: “Dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar
dan tidak dipalsu”,Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut :
1) Pengertian dengan maksud yaitu adanya kesengajaan dari
sipelaku untuk memalsukan dengan tujuan seolah-olah sesuai
dengan aslinya. Dalam perkara ini Terdakwa menerima blangko surat
pernyataan sudhiwadani dari Saksi-2 yang sudah terisi pas foto
bermaterai 6000 dan sudah terdapat tandatangan dari Saksi-1. yang
sudah ada pas foto. Atas surat pernyataan sudhiwadani tersebut,
Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisi identitas
saksi-1 dan meminta tandatangan dari Saksi-3 (selaku ketua PHDI
desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem)
karena saksi-2 pada saat itu terburu-buru mengurus villa dan tidak
ada waktu untuk mengurus surat sudhiwadani tersebut. Tandatangan
Saksi-3 (selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku
ketua adat desa Kaliasem) yang dibubuhkan dalam surat pernyataan
sudhiwadani dibenarkan oleh saksi-3 dan saksi-6 didalam
persidangan. Hal itu Terdakwa lakukan hanya untuk membantu saksi2 yang merupakan adik kandung Terdakwa.
Dari uraian unsur yang diperkuat dengan keterangan para Saksi
dan Terdakwa diatas, tidak ada niat ataupun kesengajaan yang
dilakukan oleh Terdakwa.
Hal ini sudah dibuktikan didalam
persidangan sebagai berikut:
- Blangko surat pernyataan sudhiwadani yang diterima dari Saksi-2
adalah asli seperti yang dikeluarkan oleh Saksi-3 selaku ketua PHDI
desa Kaliasem.
- Blangko surat pernyataan sudhiwadani yang Terdakwa terima
dari Saksi-2 sudah terisi foto Saksi-1 bermaterai 6000 dan
tandatangan Saksi-1.
- Tandatangan Saksi-3 dan Saksi-6 yang terdapat didalam Surat
pernyataan sudhiwadani benar diakui bahwa tandatangan tersebut
adalah tandatangan Saksi-3 dan Saksi-6.
- Stempel yang terdapat didalam surat pernyataan sudhiwadani
benar diakui oleh Saksi-3 dan Saksi-6 selaku pihak yang menstempel
surat tersebut.
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- Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi-2 ke kantor catatan
sipil untuk menanyakan syarat administrasi registrasi perkawinan.
Dalam perkara ini Terdakwa hanya membantu Saksi-2 atas
permintaan Saksi-2 sendiri selaku adik kandung dari Terdakwa untuk
mengisi data identitas dari Saksi-1 dan meminta tandatangan beserta
setempel dari Saksi-3 selaku ketua PHDI desa Kaliasem dan Saksi-6
selaku ketua desa adat Kaliasem. Itupun seluruhnya baik
tandatangan dan stempelnya benar-benar asli yang diakuinya
didalam persidangan oleh Saksi-3 dan Saksi-6. Sedangkan untuk
tandatangan dari Saksi-1 yang dalam hal ini sebagai pelapor, sudah
ada sejak Terdakwa menerima surat pernyataan sudhiwadani dari
Saksi-2.
2) Pengertian untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat
tersebut, berarti Terdakwa dari awal sudah mempunyai niat untuk
menyuruh orang lain untuk memalsukan surat. Fakta didalam
persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh
orang lain. Yang ada adalah Saksi-2 yang meminta tolong kepada
Terdakwa untuk mengisi identitas dari Saksi-1 yang sudah
ditandatangani oleh Saksi-1. Blangko surat pernyataan sudhiwadani
yang Terdakwa terima memang sudah terdapat pas foto bermaterai
6000 beserta tandatangan dari Saksi-1. Saksi-2 juga meminta tolong
kepada Terdakwa untuk meminta tandatangan dari Saksi-3 selaku
ketua PHDI desa Kaliasem dan Saksi-6 selaku ketua adata desa
Kaliasem. Itupun semuanya merupakan tandatangan dari Saksi-3
dan Saksi-6 yang sudah diakuinya didalam persidangan. Sehingga
dari mana oditur bisa menuntut Terdakwa menyuruh orang pakai
surat untuk dipalsukan.
Dalam perkara ini, kami selaku penasehat hukum Terdakwa
berpendapat bahwa ada suatu kejanggalan atau bisa dikatakan
mengkambinghitamkan Terdakwa dalam perkara ini. Hal ini bisa
dilihat, dinilai dan disaksikan secara langsung oleh Majelis Hakim,
Oditur Militer dan para saksi serta Terdakwa didalam persidangan
tentang adanya alat bukti surat pernyataan sudhiwadani yang
berbeda dengan surat pernyataan sudhiwadani yang ditunjukkan oleh
Saksi-2 yang difotokopi dari surat aslinya dan dibenarkan oleh Saksi3 selaku ketua PHDI desa Kaliasem yang berwenang mengeluarkan
blangko surat pernyataan sudhiwadani tersebut.
Sehingga kami berkesimpulan bahwa tuntutan yang dibuat oleh
oditur sama sekali tidak mendasar seolah-olah perkara ini dipaksakan
dan Terdakwalah yang dijadikan kambing hitamnya agar Terdakwa di
pidana. padahal Terdakwa hanya sebagai korban atas permasalahan
rumah tangga antara saksi-1 dengan saksi-2 karena sebelum ada
perkara ini saksi-1 dengan saksi-2 sudah mempunyai permasalahan
terlebih dahulu.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai fakta-fakta
serta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur
ketiga:“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan.
d. Mengenai pembuktian Unsur Keempat: “Secara Bersama-sama”,
Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer
dengan menguraikan pendapat sebagai berikut :
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1) Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah lebih dari 1
(satu) orang sebagai pelakunya. Dalam perkara ini, mulai dari
penyidikan sampai dengan tuntutan tidak ada dugaan pelaku lain
selain dituduhkan/didakwakan kepada Terdakwa. Apabila ada
dugaan pelaku lain, sebutkan namanya, dan dilaporkan di
kepolisian/Denpom mana? Kalau itu tidak ada, dasar apa oditur
militer bisa menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana ini secara
bersama-sama. Dan siapa orang lain yang dimaksud oditur
melakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa???. bahwa
didalam fakta persidangan Terdakwa menerima blangko surat
pernyataan sudhiwadani dari Saksi-2 yang sudah terisi pas foto
bermaterai 6000 dan sudah terdapat tandatangan dari Saksi-1. yang
sudah ada pas foto. Atas surat pernyataan sudhiwadani tersebut,
Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisi identitas
saksi-1 dan meminta tandatangan dari Saksi-3 (selaku ketua PHDI
desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem)
karena saksi-2 pada saat itu terburu-buru mengurus villa dan tidak
ada waktu untuk mengurus surat sudhiwadani tersebut. Tandatangan
Saksi-3 (selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku
ketua adat desa Kaliasem) yang dibubuhkan dalam surat pernyataan
sudhiwadani dibenarkan oleh saksi-3 dan saksi-6 didalam
persidangan. Hal itu Terdakwa lakukan hanya untuk membantu saksi2 yang merupakan adik kandung Terdakwa. Pada saat Terdakwa
meminta tandatangan dari Saksi-3 dan Saksi-6, tidak ada orang lain
selain terdakwa yng secara langsung meminta tandatangan dan
stempel kepada Saksi-3 dan Saksi-6. Setelah surat pernyataan
sudhiwadani sudah di tandatangani dan distempel oleh Saksi-3 dan
Saksi-6, Terdakwa menyerahkan kembali surat tersebut kepada
Saksi-2.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan
fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan,
maka Unsur Keempat “Secara bersama-sama” tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan.
2. Bahwa pada akhir pembelaannya, dengan mengemukakan halhal yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu :
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak
berbelit belit dalam memberikan keterangan, dan menjawab dengan
jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa hanya membantu Saksi-2 atas permintaan dari Saksi-2
untuk mengisi identitas Saksi-1 dan meminta tandatangan dari Saksi3 dan Saksi-6 karena Saksi-2 adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Terdakwa sudah lama mengabdi di TNI mulai tahun 1988 sampai
tahun 2017, dan telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI,
dan XXIV serta Bintang Eka Paksi Nararya dari pemerintah;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga
yang menbiayai kehidupan dan pendidikan istri dan kedua anaknya.
Pada akhirnya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim
agar berkenan memutuskan :
a. Menyatakan bahwa Terdakwa (Serka Nyoman Astawa) tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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b. Membebaskan Terdakwa (Serka Nyoman Astawa) dari segala
dakwaan.
c. Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baik
Terdakwa (Serka Nyoman Astawa) dalam keadaan sediakala.
d. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar
berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon
agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET
BONO).
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya
Oditur Militer menilai bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa
yang dituangkan dalam Pledooi tanggal 24 Juli 2017 adalah tidak
berdasar dan tidak beralasan, dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak
sependapat dengan unsur kedua yang diuraikan oleh Oditur Militer
dalam tuntutannya.
Oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif,
maka Oditur Militer akan membuktikan salah satu unsur yang sesuai
dengan perbuatan Terdakwa yaitu membuat secara tidak
benar/palsu.Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada
kemudian ia (pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri
formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak
dipersoalkan apakah dengan menggunakan tulisan tangan, diketik
ataupun dicetak dan sebagainya. Bahwa membuat secara tidak
benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat
dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar. Bahwa
yang dimaksud dengan ”menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri
tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi
yang tertera atau tercantum di dalam surat itu atau yang dapat
dibuktikan surat itu. Bahwa yang dimaksud dengan ”bukti bagi suatu
tindakan” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan
perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung
pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa
Terdakwa (Serka Nyoman Astawa) dan Sdri. Ni Luh Sukerasih
(Saksi-2) mengakui bahwa setelah dilangsungkannya upacara
Sudhiwadani (Penghinduan) dan Upacara Mebiakala terhadap Sdr.
Lars Christensen (Saksi-1) pada tahun 2008 tidak langsung
ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penandatangan dokumen
yang berkaitan dengan upacara tersebut, sehingga sudah barang
tentu Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala itu pada awalnya TIDAK ADA/BELUM ADA. Kemudian
muncul pertanyaan Kapan Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala tiba-tiba ADA?
Berdasarkan keterangan Saksi-1 menyatakan bahwa pada tahun
2008 Saksi-1 pernah mengikuti suatu upacara yang sepengetahuan
Saksi-1 berdasarkan informasi dari Saksi-2 itu adalah upacara
pembersihan diri, saat itu Saksi-1 yang merupakan warga negara
asing (Denmark) tidak bisa berbahasa Indonesia tidak didampingi
seorang penerjemah bahasa, menggunakan pakaian kemeja dan
udeng sebagaimana foto yang diperlihatkan oleh Saksi-1. Setelah
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upacara tersebut Saksi-1 tidak pernah membuat maupun
menandatangani suatu dokumen apapun. Saksi-1 baru mengetahui
adanya Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala atas nama Saksi-1 pada sekira tanggal 16 September
2015 pukul 13.00 Wita saat penyidik PPA Polres Buleleng melakukan
pemeriksaan terhadap Saksi-1 di Tepe Villa Lux, Jalan Palem Desa
Kalibukbuk Kab. Buleleng Bali berdasarkan laporan dari Saksi-2
tanggal 11 Agustus 2015 atas dugaan melakukan tindak pidana
penelantaran istri dan penyidik menunjukkan kedua surat tersebut
yang tertanggal 24 April 2009. Saksi-1 yang TIDAK PERNAH
MEMBUAT MAUPUN MENANDATANGANI SURAT tersebut melihat
bahwa tandatangan yang tertera pada surat Pernyataan Sudhiwadani
tersebut BUKANLAH TANDA TANGAN ASLI Saksi-1. Selanjutnya
Saksi-1 meminta kedua surat tersebut dari penyidik PPA Polres
Buleleng untuk selanjutnya melaporkan pemalsuan surat tersebut ke
Penyidik Subdenpom Singaraja karena salah satu Surat yaitu Surat
Pernyataan Mebiakala dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.
Dan juga fotokopi surat tersebut digunakan untuk mendaftarkan
pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Singaraja.
Berdasarkan keterangan Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-2
adalah adik kandung Terdakwa, pada tanggal 24 September 2008
sekira pukul 16.30 Wita di Br. Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec.
Banjar, Kab Buleleng Bali, Saksi-2 dan Saksi-1 melaksanakan
upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala dengan dihadiri oleh
Ketua PHDI Desa Kaliasem, Kelian Desa Adat Pekraman Kaliasem,
Sdr. Gede Tantra (Saksi-7), Sdr. Ketut Geria (Saksi-4) dan orang tua
Saksi-1. Dan setelah upacara tersebut tidak dilakukan
penandatanganan dokumen/surat oleh Saksi-1, Kelian Desa Adat
Pekraman Kaliasem, Ketua PHDI Kaliasem, Kelian Desa Pakraman
Kaliasem, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-7. Yang memuput acara
tersebut adalah Terdakwa. Kemudian pada tahun 2011 setelah ada
permasalahan antara Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-2 meminta tanda
tangan kepada Saksi-1 pada surat pernyataan Sudhiwadani di rumah
Jalan KP3 Kalibukbuk Singaraja dan sebagai gantinya Saksi-1
meminta kepada Saksi-2 untuk membelikan rumah BTN di
Banyuwangi untuk wanita selingkuhan Saksi-1 (Sdri. Retno
Damayanti) yang telah memiliki anak. Kemudian pada tahun 2014
Saksi-2 baru menempel foto Saksi-1 dan materai 6000, selanjutnya
pada tahun yang sama Saksi-2 menyerahkan Surat Pernyataan
Sudhiwadani yang sudah ditandatangani oleh Saksi-1, tertempel foto
dan materai 6000 kepada Terdakwa serta meminta dibuatkan Surat
Pernyataan Mebiakala. Tujuannya untuk melengkapi persyaratan
pernikahan anatara Saksi-1 dan Saksi-2. Sehingga berdasarkan
keterangan Saksi-2, Surat Pernyataan Sudhiwadani baru ada pada
tahun 2011 sedangkan Surat Pernyataan Mebiakala baru dibuat oleh
Terdakwa pada tahun 2014 dan Surat Aslinya sudah hilang pada
tahun 2014 saat Saksi-2 pindah rumah.
Berdasarkan keterangan Sdr. Ketut Geria (Saksi-4) menyatakan
bahwa Saksi-2 adalah adik kandung Terdakwa, pelaksanaan upacara
Sudhiwadani dan upacara Mebiakala dilaksanakan pada tanggal 27
Pebruari 2008 di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi-2. Saksi-4
baru menandatangani Surat tersebut pada sekira bulan April 2015 di
rumah kakak ipar Saksi-4 saat Saksi-4 sedang kerja bangunan.
Berdasarkan Keterangan Terdakwa, menyatakan bahwa pada
tanggal 24 September 2008 tepatnya Penanggalan Buda Kliwon
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sekira pukul 16.00 Wita dilaksanakan upacara Sudhiwadani dan
Mebiakala di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kaliasem, Kec.
Banjar, Kab. Buleleng, Bali yang dihadiri oleh kedua orang tua Saksi1 dan keluarga Saksi-2 namun setelah upacara tersebut tidak
dilakukan penandatanganan dokumen/surat oleh Saksi-1. Pada tahun
2014 Saksi-2 membawa Surat Pernyataan Sudhiwadani yang sudah
ditandatangani, tertempel foto dan materai kepada Terdakwa untuk
dilengkapi. Selanjutnya Terdakwa menuliskan identitas Saksi-1,
nama-nama para saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan
Mebiakala karena Terdakwalah yang memuput upacara Mebiakala
tersebut. Dalam pembuatan Surat Pernyataan Mebiakala Terdakwa
salah dalam menuliskan tanggal pelaksanaan upacara, dimana
tertera hari Rabu, 22 Pebruari 2009 karena seingat Terdakwa
pelaksanaan upacara pada Buda Kliwon Waku Pahang dan tanggal
surat dibuat pada tanggal 24 April 2017.
Berdasarkan Keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan alat
bukti terungkap bahwa benar setelah dilangsungkan upacara
Sudhiwadani (Penghinduan) dan upacara Mebiakala antara Saksi-1
dan Saksi-2tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala sehingga surat tersebut TIDAK ADA/BELUM ADA.
Menurut Terdakwa dan Saksi-2 upacara diadakan pada tanggal 24
September 2008, menurut Saksi-1 sekira tanggal 11 Maret 2008 saat
orangtua Saksi-1 ada di Indonesia, menurut Saksi-4 tanggal 27
Pebruari 2008, sedangkan yang tertera pada Surat Pernyataan
Mebiakala pada tanggal 22 Pebruari 2009 serta surat tersebut dibuat
tanggal 24 April 2009.
Bahwa menurut Saksi-2 telah meminta tandatangan Saksi-1 pada
tahun 2011, sedangkan Saksi-2 baru menyerahkan kepada Terdakwa
pada tahun 2014. Selanjutnya Terdakwa MENULIS IDENTITAS
LENGKAP SAKSI-1, NAMA SDR. NYOMAN MERTANTRA (SAKSI-6)
DAN NAMA SDR. I KETUT TIWAS (SAKSI-3) DENGAN
MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN TERDAKWA, padahal
pembuatan Surat Pernyataan Sudhiwadani merupakan wewenang
dari Ketua PHDI Desa Kaliasem sebagai pejabat yang berwenang
membuat dan mengeluarkan Surat Pernyataan Sudhiwadani, namun
dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani atas nama Saksi-1, identitas
Saksi-1 dan para saksi ditulis sendiri oleh Terdakwa sehingga tampak
peran aktif Terdakwa hingga Terdakwa meminta cap dan
tandatangan para saksi, sedangkan data dan arsip surat tersebut
tidak ada di PHDI Desa Kaliasem.
Selanjutnya Terdakwa sebagai rohaniawan pemuput yang
memuput upacara Mebiakala yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi2, setelah berlangsungnya upacara Sudhiwadani. Kemudian pada
tahun 2014 tersebut juga membuat Surat Pernyataan Mebiakala yang
ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai, cap dan tandatangan
Kelian Desa Pakraman Kaliasem Sdr. Nyoman Mertantra, Saksi Sdr.
Gede Tantra dan Sdr. Ketut Geria. Karena surat tersebut dibuat untuk
suatu kepentingan tertentu pada tahun 2014 sehingga Terdakwa
dalam membuat nama Terdakwa dengan sebutan IDA BHAWATI
ASTAWA, sedangkan jika upacara tersebut dilangsungkan pada
tahun 2008 Terdakwa BUKAN sebagai IDA BHAWATI, sebab sesuai
dengan IIekita Patra Bhawati Nomor 10/BVS/GAPSA/II/2011 yang
dikeluarkan oleh Pasraman Pinandita Brahma Vidya Samgraha Gria
Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarungan, Singaraja
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Bali tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa baru diupacarai tingkat
Nyatur-Meseda Raga sebagai Bhawati di Pasraman Pinandita
“Brahma Vidya Samgraha” Gria Agung Panaraga Satyam Ashram
Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan. Sehingga Terdakwa
yang belum sebagai IDA BHAWATI tidak memiliki kewenangan untuk
membuat Surat Pernyataan Mebiakala dengan mengatasnamakan
sebagai IDA BHAWATI.
Setelah Terdakwa menulis identitas Saksi-1, dan para saksi
dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani serta membuat Surat
Pernyataan Mebiakala kemudia Terdakwa membawa sendiri kedua
surat tersebut untuk dimintakan tandatangan pada tahun 2014
sampai 2015. Menurut Terdakwa dan Saksi-2 Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang ASLI TELAH
HILANG pada tahun 2014 sedangkan Saksi-4 mengakui bahwa baru
menandatangani surat tersebut pada Bulan April 2015 di rumah
kakak ipar Saksi-4 saat kerja bangunan namun tandatangan Saksi-4
ada dalam surat tersebut. Kemudian muncul lagi fotokopi Surat
Pernyataan Sudhiwadani baru yang ditunjukkan oleh Saksi-2 didalam
persidangan, menunjukkan bahwa sebenarnya Terdakwa maupun
Saksi-2 masih menyimpan Surat Pernyataan Sudhiwadani yang asli
karena jika ada fotokopinya pasti ada aslinya.
Selanjutnya ketidaksinkronan tanggal pelaksanaan upacara dari
para Saksi maupun Terdakwa serta Saksi-1 selaku orang yang nama
dan tandatangannya dicantumkan di dalam Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala bahwa Saksi-1 TIDAK
PERNAH MENANDATANGANI surat-surat tersebut dan tandatangan
yang tertera dalam Surat Pernyataan Mebiakala tersebut adalah
BUKAN tandatangan Saksi-1. Surat Pernyataan Sudhiwadani yang
dibuat tersebut menurut Ketua PHDI Kabupaten Buleleng tidak
memenuhi syarat-syarat, namun oleh Saksi-2 dan Terdakwa tetap
digunakan. Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala tersebut Terdakwa dan Saksi-2 buat sebagai bukti bahwa
telah terjadi upacara Sudhiwadani maupun Mebiakala antara Saksi-1
dan Saksi-2 sehingga fotokopi kedua surat tersebut digunakan untuk
mencatatkan pernikahan ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
dan digunakan untuk melaporkan Saksi-1 ke Polres Buleleng karena
dugaan melakukan tindak pidana penelantaran istri.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
unsur ketiga yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
Kata-kata “dengan maksud” adalahmerupakan pengganti kata
“dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari
si Pelaku. Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja
(kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya
suatu tindakan beserta akibatnya”. Bahwa penggunaan surat itu
harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu,
selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan
sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa
dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa
benar Saksi-2 pada tahun 2014 telah menyerahkan blangko kosong
tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang
telah dipasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan telah ada tertera
tandatangani Saksi-1 yang menurut Saksi-2 telah meminta
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tandatangan Saksi-1 pada tahun 2011 namun baru menempel foto
dan materai pada tahun 2014. Blangko tersebut diserahkan Saksi-2
kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa
Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali dengan tujuan agar
Terdakwa menulis identitas Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan
tulisan tangan. Selanjutnya Terdakwa melengkapi surat dengan
membuat Surat Pernyataan Mebiakala atas permintaan Saksi-2 serta
menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala tersebut. Setelah itu
Terdakwa membawa Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala ke para saksi untuk ditandatangani dan di cap
stempel, setelah lengkap semuanya Terdakwa serahkan kepada
Saksi-2 untuk digunakan melengkapi administrasi pernikahannya
dengan Saksi-1. Padahal Saksi-1 yang nama dan tandatangannya
tercantum didalam Surat Pernyataan Sudhiwadani tersebut tidak
pernah menandatangani dokumen apapun, sehingga seolah-olah
Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala
tersebut asli dan tidak dipalsu. Yang kemudian kedua surat tersebut
Saksi-2 dan Terdakwa gunakan sebagai bukti pernikahan secara
agama Hindu di Indonesia dan digunakan untuk mencatatkan
pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk
melaporkan Saksi-1 ke Polres Buleleng.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
unsur ke empat yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa
didalam perkara ini sudah jelas bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 telah
menyerahkan blangko kosong tentang Surat Pernyataan Masuk
Agama Hindu (Sudhiwadani) yang telah dipasang pas photo Saksi-1,
materai 6000 dan telah ada tertera tandatangan Saksi-1 yang
menurut Saksi-2 telah meminta tandatangan Saksi-1 pada tahun
2011 namun baru menempel foto dan materai pada tahun 2014.
Blangko tersebut kemudian diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa di
rumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng, Bali dengan tujuan agar Terdakwa menulis identitas
Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan tulisan tangan Terdakwa.
Selanjutnya Terdakwa melengkapi identitas Saksi-1 dan para Saksi
dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa
melengkapi surat dengan membuat Surat Pernyataan Mebiakala atas
permintaan Saksi-2 serta menandatangani Surat Pernyataan
Mebiakala tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa Surat
Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala ke para
saksi untuk ditandatangani dan di cap stempel, setelah lengkap
semuanya Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk digunakan
melengkapi administrasi pernikahannya dengan Saksi-1.Hal tersebut
sudah menunjukkan peran serta dari Saksi-2 yang dari sejak awal
telah meminta Terdakwa menuliskan identitas Saksi-1 dan para saksi
lainnya serta membuat Surat Pernyataan Mebiakala yang
upacaranya dipuput oleh Terdakwa. Dan keikuisertaaan Saksi-2
tersebut menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara Saksi-2 dan
Terdakwa untuk mendapatkan surat tersebut meskipun hal tersebut
dilakukan dengan cara melawan hukum. Kerjasama yang dilakukan
antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dimulai dari menyiapkan blangko
hingga mendapatkan tandatangan para saksi menunjukkan bahwa
tidak ada pelaku lain dalam pembuatan surat tersebut selain dari
Sdri. Ni Luh Sukerasih (Saksi-2), sehingga Oditur Militer tidak perlu
lagi untuk menjelaskan secara rinci pelaku lain siapa yang
dipertanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
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4. Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
sebagaimana yang tercantum pada point 7 halaman 25, yaitu bahwa
dalam surat dakwaan Oditur Militer, Oditur Militer mendakwakan
Terdakwa dengan dakwaan alternatf yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan didalam surat tuntutan
Oditur Militer Terdakwa dituntut dengan Pasal 263 KUHP.Artinya
alternatif mana yang digunakan oleh Oditur Militer?. Didalam
tuntutan yang dituntut oleh Oditur Militer tidak ada didalam kedua
pasal alternatif yang didakwakan didalam surat dakwaan Oditur
Militer.Sedangkan surat tuntutan harus sesuai dengan surat dakwaan
karena surat tuntutan adalah sikap dari penuntut umumterhadap
bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan telah sesuai dengan
surat dakwaan.Sebaliknya jika dalil penuntut umum yag diuraikan
dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan dengan alat-alat bukti
yang terungkap pada persidangan, penuntut umum bisa menuntut
agar Terdakwa dibebaskan.Disisi lain, hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam membuat surat tuntutan salah satunya adalah isi dan maksud
dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti . Dalam surat
tuntutan Oditur Militer tertanggal 18 Juli 2017 pada hal 21 tidak jelas
apa maksudnya.Oditur Militer didalam surat dakwaan mendakwa
Terdakwa dengan alternatif yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal
55 ayat (1)ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP, namun didalam tuntutannya keluar dari Pasal yang
didakwakan yaitu hanya Pasal 263 KUHP.
Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
Oditur Militer menanggapinya sebagai berikut :
- Bahwa memang benar Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan
Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai
mana yang telah Oditur Militer tuliskan/cantumkan pada tuntutan
Oditur Militer yaitu halaman 1 dan halaman 2 ,namun pada pada
halaman 21 tertulis/tercantum Pasal 263 KUHP saja, hal tersebut
hanyalah kesalahan ataupun kekurangan penulisan yang bisa terjadi
pada siapapun, Namun dari pada itu Penasihat Hukum Terdakwa di
dalam Nota Pembelaannya pada halaman 26 point 1 telah
merumuskan yaitu:“Menyatakan bahwa Tedakwa (Serka Nyoman
Astawa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana: “ Pemalsuan Surat”, sebagaimana diatur
dan diancam dalam Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP”.
Hal tersebut menguatkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa
mengerti akan tuntutan yang dimaksud atau ditujukan oleh Oditur
Militer terhadap Terdakwa adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa
pada Nota Pembelaan tersebut secara tidak langsung membuktikan
bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan Tuntutan Oditur
Militer untuk menuntut Terdakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pada akhir Repliknya Oditur Militerberpendapat bahwa faktafakta dan alat-alat bukti yang diuraikan Oditur dalam tuntutannya
tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasehat
Hukum, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer
mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Pledooi/Pembelaan
Penasehat Hukum.
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Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya Penasehat
Hukum menyatakanbahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur
Militer tetap tidak mampu menggoyahkan Pembelaan yang
disampaikan Penasehat Hukum dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya pada halaman 2 mengenai
tanggapan tentang unsur kedua menyebutkan bahwa“setelah
dilangsungkannya upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
terhadap Sdr. Lars Christensen (Saksi-1) pada tahun 2008 tidak
langsung ditindak lanjuti dengan pembuatan penandatangan
dokumen yang berkaitan dengan upacara tersebut, sehingga sudah
barang tentu surat pernyataan Sudhiwadani dan surat pernyataan
Mebiakala itu awalnya tidak ada/belum ada, kemudian muncul
pertanyaan Kapan surat pernyataan Sudhiwadani dan surat
pernyataan Mebiakala tiba-tiba ada?”.
Kami selaku penasehat hukum Terdakwa, berdasarkan faktafakta persidangan akan mengungkap dan mengingatkan kembali
kepada Oditur Militer dan Majelis Hakim yang terhormat atas
keterangan dari Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih), Saksi-3 (Sdr.I Ketut
Tiwas) selaku ketua PHDI desa Kaliasem dan Saksi-6 (Sdr.Nyoman
Mertantra) selaku ketua adat desa Kaliasem tentang munculnya surat
tersebut. Bahwa pada saat pemeriksaan didepan persidangan Saksi2 (Sdri.Niluh Sukerasih) menunjukkan fotokopi surat pernyataan
Sudhiwadani yang difoto kopi dari aslinya kepada Majelis Hakim.
Atas penunjukan surat tersebut disaksikan juga oleh Saksi-3 (Sdr.I
Ketut Tiwas) selaku ketua PHDI desa Kaliasem yang berwenang
mengeluarkan blanko surat pernyataan sudhiwadani. Kemudian surat
pernyataan sudhiwadani yang ditunjukkan oleh Saksi-2 (Sdri.Niluh
Sukerasih) di sandingkan dengan surat pernyataan sudhiwadani yang
dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer dan Polisi Militer hasilnya
bahwa Saksi-3 (Sdr.I Ketut Tiwas) selaku ketua PHDI desa Kaliasem
yang berwenang mengeluarkan blanko surat pernyataan sudhiwadani
menyatakan blangko, cap PHDI Desa Kaliasem dan tandatangan dari
Saksi-3 (Sdr.I Ketut Tiwas) diakuinya bahwa surat pernyataan
sudhiwadani yang benar adalah milik Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih).
Selain itu, besar huruf pada surat pernyataan sudhiwadani yang
dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan blangko
surat pernyataan sudhiwadani yang dikeluarkan oleh PHDI desa
Kaliasem dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3 selaku ketua
PHDI Desa Kaliasem yang berwenang mengeluarkan blangko surat
pernyataan sudhiwadani didalam persidangan.
Atas pertanyaan Oditur Militer Kapan surat pernyataan
Sudhiwadani dan surat pernyataan Mebiakala tiba-tiba ada? Sudah
terjawab bahwa surat pernyataan sudhiwadani yang ditunjukkan oleh
saksi-2(Sdri.Niluh Sukerasih) benar-benar dan fakta dikeluarkan oleh
Saksi-3 (Sdr.I Ketut Tiwas) selaku ketua PHDI desa Kaliasem yang
berwenang mengeluarkan blangko surat pernyataan sudhiwadani,
begitu pula tandatangan dan cap PHDI desa Kaliasem. Oleh karena
surat pernyataan sudhiwadani yang dijadikan barang bukti
dipersidangan adalah yang palsu, tentu ada yang memalsukan dan
pastinya bukan Terdakwa karena surat pernyataan sudhiwadani yang
diberikan oleh Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih) kepada Terdakwa
adalah yang ditunjukkan oleh Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih) dalam
persidangan dan dinyatakan asli oleh Saksi-3 (Sdr.I Ketut Tiwas)
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selaku ketua PHDI desa Kaliasem yang berwenang mengeluarkan
blangko surat pernyataan sudhiwadani.
Untuk itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa bertanya
kepada Oditur Militer berasal darimana surat pernyataan sudhiwadani
yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer, dan dimana surat
pernyataan sudhiwadani yang asli berada?? karena mulai dari awal
hingga saat ini persidangan hampir selesai. Surat pernyataan
sudhiwadani yang asli tidak pernah dihadirkan/diperlihatkan didalam
persidangan. Sehingga surat apa yang dipalsukan oleh Terdakwa
belum terungkap saat ini.
Dalam hal ini Terdakwa tidak membuat surat yang sebelumnya
tidak ada, akan tetapi Terdakwa menerima blangko surat pernyataan
sudhiwadani dari Saksi-2 yang sudah terisi pas foto bermaterai 6000
dan sudah terdapat tandatangan dari Saksi-1. Atas surat pernyataan
sudhiwadani tersebut, Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa
untuk mengisi identitas saksi-1 dan meminta tandatangan dari Saksi3 (selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat
desa Kaliasem) karena saksi-2 pada saat itu terburu-buru mengurus
villa dan tidak ada waktu untuk mengurus surat sudhiwadani tersebut.
Tandatangan Saksi-3 (selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan Saksi6 (selaku ketua adat desa Kaliasem) yang dibubuhkan dalam surat
pernyataan sudhiwadani dibenarkan oleh saksi-3 dan saksi-6 didalam
persidangan. Atas keterangan Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih), Saksi-3
(Sdr.I Ketut Tiwas), Saksi-6 (Sdr.Nyoman Mertantra) dan Terdakwa
didalam persidangan dan menjadi fakta persidangan bahwa
tandatangan dari Saksi-1 (Sdr. Lars Christensen) bukanlah Terdakwa
yang memalsukan, sama halnya dengan tandatangan dari Saksi-3
(Sdr.I Ketut Tiwas) dan Saksi-6 (Sdr.Nyoman Mertantra) serta cap
PHDI desa kaliasem dan cap ketua adat desa Kaliasem benar-benar
diakui oleh saksi-3 dan saksi-6 didalam persidangan.
Sehingga jelaslah perkara ini bahwa surat pernyataan
sudhiwadani yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer adalah
yang palsu dan sangatlah jelas dan pasti bahwa surat tersebut bukan
Terdakwa yang memalsukan, tetapi ada pelaku lain yang belum
terungkap dalam perkara ini!!!. Sehingga sangatlah aneh apabila
Terdakwa yang tidak mengetahui apa-apa dituduh sebagai pelaku
pemalsuan surat tersebut.
Berdasarkan fakta hukum diatas unsur membuat secara tidak
benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai
bukti dari suatu hal, telah sempurna terbantahkan. Oleh karenanya
unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya pada halaman 5 mengenai
tanggapan tentang unsur ketiga menyebutkan bahwa kata-kata
dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja
yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sepelaku. Menurut
MVT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta
akibatnya. Mengacu pada penjelasan angka 1 diatas, sebelumnya
kami penasehat hukum Terdakwa akan menggaris bawahi terlebih
dahulu khususnya surat pernyataan sudhiwadani yang dijadikan
barang bukti oleh oditur militer adalah PALSU, sehingga kami tidak
akan membahas surat pernyataan sudhiwadani yang dijadikan
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barang bukti oleh oditur militer karena pemalsuan surat tersebut
adalah pelaku lain, bukanlah Terdakwa.
Dalam perkara ini, khususnya mengenai surat pernyataan
sudhiwadani yang ditunjukkan oleh Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih),
kesengajaan mana yang dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa?.
Berdasarkan keterangan Saksi-2 (Sdri.Niluh Sukerasih), Saksi-3
(Sdr.I Ketut Tiwas), Saksi-6 (Sdr.Nyoman Mertantra) dan Terdakwa
yang disampaikan didalam persidangan bahwa Terdakwa menerima
blangko surat pernyataan sudhiwadani dari Saksi-2 yang sudah terisi
pas foto bermaterai 6000 dan sudah terdapat tandatangan dari Saksi1. Atas surat pernyataan sudhiwadani tersebut, Saksi-2 meminta
tolong kepada Terdakwa untuk
mengisi identitas saksi-1 dan
meminta tandatangan dari Saksi-3 (selaku ketua PHDI desa
Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem) karena
saksi-2 pada saat itu terburu-buru mengurus villa dan tidak ada waktu
untuk mengurus surat sudhiwadani tersebut. Tandatangan Saksi-3
(selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat
desa Kaliasem) yang dibubuhkan dalam surat pernyataan
sudhiwadani dibenarkan oleh saksi-3 dan saksi-6 didalam
persidangan. Kalau Terdakwa dikatakan dengan sengaja
memalsukan surat tersebut, kenapa tandatangan dari saksi-3, saksi-6
beserta cap PHDI desa Kaliasem dan ketua desa adat Kaliasem tidak
dipalsukan dengan membuat cap sendiri dan tandatangan sendiri.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ada maksud sedikitpun untuk
memalsukan surat tersebut. Saksi-2 meminta tolong kepada
Terdakwa untuk mengisi identitas saksi-1 dan meminta tandatangan
beserta cap dari Saksi-3 (selaku ketua PHDI desa Kaliasem) dan
Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem) dalam surat pernyataan
sudhiwadani yang diterima dari Saksi-2. Hal tersebut Terdakwa
lakukan karena untuk membantu Saksi-2 dalam mengurus dan
melengkapi syarat administrasi pernikahannya dengan Saksi-1 yang
sudah hidup bersama sejak tahun 2005. Dimana letak kesalahan
Terdakwa yang membantu Saksi-2 selaku adik kandung Terdakwa
sendiri untuk mengurus dan melengkapi syarat administrasi
pernikahannya dengan Saksi-1 dalam hal ini mengisi identitas saksi-1
dan meminta tandatangan beserta cap dari Saksi-3 (selaku ketua
PHDI desa Kaliasem) dan Saksi-6 (selaku ketua adat desa Kaliasem)
dalam surat pernyataan sudhiwadani yang diterima dari Saksi-2?.
Terkecuali terdakwa menandatangani dan mengecap sendiri
tandatangan dari Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6. Fakta persidangan
sudah jelas bahwa tandatangan Saksi-1 dalam surat pernyataan
sudhiwadani sudah ada saat Terdakwa menerima surat tersebut,
tandangan dan cap dari Saksi-3 dan Saksi-6 dalam surat pernyataan
sudhiwadani diakui dalam persidangan bahwa tandatangan didalam
surat pernyataan sudhiwadani adalah benar tandatangan dan cap
dari saksi-3 dan saksi-6.
Berdasarkan fakta hukum diatas unsur dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, telah sempurna terbantahkan. Oleh
karenanya unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya pada halaman 5 mengenai
tanggapan tentang unsur keempat menyebutkan bahwa ada
keikutsertaan Saksi-2 tersebut yang menunjukkan bahwa adanya
kerjasama antara Saksi-2 dan Terdakwa untuk mendapatkan surat
tersebut meskipun hal tersebut dilakukan dengan cara melawan
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hukum. Pada perkara ini, penasehat hukum Terdakwa merasa
kebingungan. Mulai dari penyidikan sampai dengan pembacaan
duplik ini, tidak ada dugaan pelaku lain selain dituduhkan/didakwakan
kepada Terdakwa. Apabila ada dugaan pelaku lain, sebutkan
namanya, dan dilaporkan di kepolisian/Denpom mana? Kalau itu
tidak ada, dasar apa Oditur Militer bisa menuntut Terdakwa
melakukan tindak pidana ini secara bersama-sama. Dan siapa orang
lain yang dimaksud oditur melakukan secara bersama-sama dengan
Terdakwa???. parahnya lagi, Terdakwa yang atas permintaan Saksi2 selaku istri sah dari Saksi-1 untuk membantu mengisi identitas
Saksi-1 di dalam blangko yang sudah ada pas foto bermaterai 6000
dan sudah ada tandatangan dari Saksi-1 dikatakan melawan hukum.
Selain itu juga, Terdakwa yang meminta tandatangan dan cap dari
Saksi-3 dan Saksi-6 dikatakan juga melawan hukum, padahal
tandatangan dan cap yang dibubuhkan didalam surat pernyataan
sudhiwadani diakui langsung oleh Saksi-3 dan Saksi-6 didalam
persidangan benar adanya.
Dugaan Oditur Militer kepada terdakwa yang menduga Terdakwa
melakukan pemalsuan secara bersama-sama tidaklah tepat, bersama
siapa Terdakwa melakukan dan siapa yang dimaksud oleh oditur
militer. Namanya dilakukan bersama-sama, pasti ada lebih dari satu
orang. Sedangkan oditur militer menuntut satu orang. Bilamana ada
orang lain yang dilaporkan diluar kewenangan pengadilan militer,
oditur militer seharusnya melampirkan minimal laporan polisi didalam
persidangan, sehingga oditur militer bisa dibenarkan kalau
mengatakan perkara ini dilakukan secara bersama-sama. Apabila
tidak ada, dasar mana yang oditur gunakan sehingga mengatakan
dugaan tindak pidana pemalsuan surat ini dilakukan bersama-sama.
Berdasarkan fakta hukum diatas unsur membuat secara
bersama-sama, telah sempurna terbantahkan. Oleh karenanya unsur
keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penasehat Hukum Terdakwa,
tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam
Pembelaan. Fakta dan kenyataan ini hendaknya menjadi
pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan
perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan memberikan kepastian
hukum kepada Terdakwa agar dibebaskan dari segala dakwaan,
mengingat pengabdian dan prestasi kerja Terdakwa sampai dengan
saat ini.
Sebelum
mengakhiri
duplik
ini,
Penasehat
Hukum
menyampaikan permohonan pertimbangan dari Terdakwa sebagai
berikut :
1. Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan yang sejujurjujurnya dihadapan majelis hakim yang terhormat.
2. Bahwa Terdakwa hanya membantu Saksi-2 (Sdri. Niluh
Sukerasih) atas permintaan dari Saksi-2 (Sdri. Niluh Sukerasih)
untuk mengisi identitas Saksi-1 (Sdr.Lars Christensen) dan meminta
tandatangan dari Saksi-3 (Sdr. I Ketut Tiwas) dan Saksi-6 (Sdr.
Nyoman Mentantra) karena Saksi-2 (Sdri. Niluh Sukerasih) adalah
adik kandung dari Terdakwa untuk melengkapi persyaratan
administrasi pernikahannya dengan Saksi-1 (Sdr.Lars Christensen).
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3. Bahwa Terdakwa sudah lama mengabdi di TNI mulai tahun 1988
sampai tahun 2017, dan telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII,
XVI, dan XXIV serta Bintang Eka Paksi Nararya dari pemerintah.
4. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung
keluarga yang membiayai kehidupan dan pendidikan istri dan kedua
anaknya.
5. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami selaku
Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan
dengan seadil-adilnya.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
juga menyampaikan Pembelaan Pribadi secara tertulis, yang pada
pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut :
1. Bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama Ni Luh Sukerasih
telah menikah secara sah dengan seorang warga Negara Denmark
atas nama Mr. Lars Christense pada tanggal 21 April 2005 di kota
Odense, Denmark.
2. Kemudian pada sekira tanggal 27 Februari 2008, ketika Ni Lih
Sukerasih dan Mr. Lars Christen berkunjung ke Bali, mereka
disucikan kembali dengan rangkaian upacara pernikahan secara
Hindu yang sangat sederhana.
3. Bahwa pada sekira bulan April 2014, Ni Luh Sukerasih meminta
tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan surat-surat bukti
pernikahan mereka secara agama Hindu yang dulu belum sempat
dibuat, hingga kemudian Terdakwa membantu adik Terdakwa
dengan memintakan tanda-tangan di surat-surat bukti pernikahan
adik Terdakwa dengan Mr. Lars Christensen kepada para pejabat
adat Desa Kaliasem dan juga kepada para Saksi.
4. Bahwa niat Terdakwa hanyalah ingin membantu adik kandung
Terdakwa untuk mengurus surat-surat perkawainannya dengan Mr.
Lars Christensan dengan dimintakan tanda tangan Formulir Surat
Pernyataan Sudhiwadai dan Surat Pernyataan Mebiakala kepada
Ketua PHDI Desa Kaliasem, Kelian Desa Pakraman Kaliasem, dan
kepada para Saksi.
5. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan pemalsuan
surat seperti yang dituduhkan Mr. Lars Christensen, karena
Terdakwa hanya memintakan tanda tangan dan tidak pernah
memalsukan tanda-tangan Mr. Lars Christensen maupun tanda
tangan para pejabat desa adat Kaliasem.
Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar
Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa terhadapNota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa,
Replik Oditur Militer, dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, serta
pembelaan/permohonan pribadi Terdakwatersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak
sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur
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Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yang
kemudian Pembelaan tersebut ditanggapi oleh Oditur Militer dalam
Repliknya, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada
Tuntutannya, dan kemudian Replik Oditur Militer tersebut ditanggapi
lagi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya, oleh karena
isi Pembelaan Penasehat Hukum dan isi Tanggapan Oditur Militer
tersebut bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal yang
didakwakan dalam sudut pandang posisi masing-masing Penasehat
Hukum dan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menanggapi
sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal yang
didakwakan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan
ini.
2. Sedangkan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum mengenai
kekeliruan Oditur Militer dalam menuliskan Pasal Dakwaan yang
terbukti, yang dalam akhir Tuntutannya Oditur Militer menuliskan
bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam Pasal 236 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa
walaupun kemudian kekeliruan tersebut diralat oleh Oditur Militer
setelah Oditur Militer selesai membacakan Tuntutannya, namun
ternyata ralat Pasal yang dituliskan tersebut juga masih kurang tepat,
yaitu dituliskan melanggar Pasal 263 KUHP.
Padahal Pasal 263 KUHP tersebut terdiri dari dua ayat, yaitu:
Pasal 263 ayat (1) KUHP didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan
Alternatif Pertama, sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP didakwakan
Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Oleh karena itu jika
Oditur Militer hanya menuliskan Pasal 263 KUHP saja tanpa
menyebutkan ayatnya, hal itu menunjukkan ketidak-cermatan Oditur
Militer dalam menyusun Tuntutannya.
Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama terhadap Tuntutan
Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer
tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama
sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam
Tuntutannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya
sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Alternatif Pertama :
1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau
memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan,
atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti
dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
Dakwaan Alternatif Kedua :
1. Barang siapa;

Perkara Nomor :20/K/PM.III-14/AD/III/2017 Halaman64 dari 27

65
2. Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang
isinya tidak benar, atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak
dipalsu;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif,
dan Oditur Militer membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, maka
Majelis Hakim juga akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama
terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti,
Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif berikutnya.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertamatersebut, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Barang siapa“
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP
adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Dik SecataTahun 1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti
pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki, Singaraja.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit DuaNRP.631193,
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY Mataram, NTB. Pada tahun
1996 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam-IX/Udayana.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinas
di Yonif 741/SBW Singaraja, dan kemudian pada tahun 1998
Terdakwa pindah berdinas di Kodim 1609/Buleleng. Pada saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Serka masih berdinas di Kodim 1609/Buleleng hingga
sekarang.
b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
c. Bahwa benar sesuai KeputusanDanrem 163/Wira Satya selaku
Papera Nomor: Kep/09/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang
Penyerahan Perkara,yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara
ini adalah Nyoman Astawa, Serka NRP.631193, dan Terdakwalah
orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “Barang siapa” telah terpenuhi.
2. Unsur Kedua:“Secara bersama-sama membuat secara tidak
benar atau memalsu surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan
sebagai bukti dari pada sesuatu hal”.
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-Bahwa sub unsur “secara bersama-sama” diatur dalam Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP yang lengkapnya berbunyi: “mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta
melakukan“. Sub unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”
di sini merupakan ‘penjabaran’ dari sub unsur “mereka yang
melakukan”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” dalam
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan
tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah
termasuk dalam pengertian ‘mereka yang melakukan’.
Tidak
dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para
pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan
pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan.
Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam
pengertian “mereka yang melakukan”.
- Sedangkan untuk membedakan pengertian “secara bersamasama” dengan pengertian “secara sendiri-sendiri”, jika diantara para
pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara
langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku
yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka
perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara bersamasama”. Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama
terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau
kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena
kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang
ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan
kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka
perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara sendirisendiri”.
- Bahwa kemudian dari kata ”membuat” atau ”memalsukan” tersirat
kesengajaan pelaku. Namun kesengajaan ini harus berbarengan
dengan tujuan terdekatnya yang terdiri dari beberapa alternatif, yaitu
yang dapat menimbulkan hak/perikatan/pembebasan hutang, atau
yang diperuntukkansebagai bukti dari pada sesuatu hal.
- Bahwa yang dimaksud “surat palsu” adalah dapat diartikan
mengubah surat yang disusun sedemikan rupa, sehingga isinya tidak
pada mestinya atau surat yang dibuat oleh seseorang yang tidak
pada mestinya.
- Sedangkan tujuan dibuatnya surat palsu tersebut adalah agar
dengan surat palsu tersebut akan dapat menimbulkan sesuatu hak
atau perikatan atau pembebasan hutang bagi orang lain; atau surat
palsu tersebut akan digunakan sebagai bukti adanya sesuatu hal.
Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri,
telah sengaja membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan
kenyataan, dengan tujuanagar dengan surat yang tidak benar
tersebut akan dapat timbul sesuatu hak atau perikatan atau
pembebasan hutang bagi yang membuat ataupun orang lain; atau
surat tersebut akan digunakan sebagai bukti adanya sesuatu hal.
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Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benarpada tahun 2000 adik kandung Terdakwa yang
bernama Ni Luh Sukerasih (Saksi-II) menikah dengan seorang lakilaki warga Negara Belanda di Belanda menggunakan hukum
Belanda, dan kemudian setelah mereka datang ke Bali, mereka
dibuatkan upacara pernikahan menurut adat atau agama Hindu Bali.
Beberapa tahun kemudian mereka bercerai.
b. Bahwa benar setelah bercerai dengan warga Negara Belanda,
Saksi-II Ni Luh Sukerasih bekerja dan tinggal di Denmark, hingga
kemudian pada tanggal 21 April 2005 Saksi-II Ni Luh Sukerasih
menikah lagi dengan seorang laki-laki Warga Negara Denmark yang
bernama Mr. Lars Christensen (Saksi-I) di Odense Kommune,
Denmark, menggunakan hukum Denmark, sesuai Akta Perkawinan
Nomor 19546/05 tanggal 21 April 2005 atas nama Ni Luh Sukerasih
dan Lars Christensen; yang telah dilaporkan ke Kedutaan Besar RI di
Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 06 Juli 2015, sesuai Surat
Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen,
Denmark, tanggal 06 Juli 2015; yang kemudian perkawinan tersebut
dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kab. Buleleng sesuai Surat
Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 5108KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars
Christensen dan Ni Luh Sukerasih.
c. Bahwa benar walaupun Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I
Lars Christensen sudah menikah secara sah menurut hukum
Denmark, namun Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars
Christensen minta dinikahkan kembali menurut adat/agama Hindu di
Bali, dengan maksud agar tidak dikatakan berzina dan mereka bisa
masuk dan bersembahyang lagi di Pura/ semua tempat suci di Bali,
sekaligus juga agar perkawinannya dengan Saksi-I dianggap sah
menurut Hukum Indonesia.. Atas permintaan tersebut, pada tanggal
24 September 2008, ketika Saksi-II Ni Luh Sukerasih bersama
dengan Saksi-I Lars Christensen dan kedua orang-tuanya berkunjung
beberapa hari di Bali, atas kesepakatan keluarga di Bali, maka
dilaksanakan rangkaian upacara pernikahan menurut hukum
adat/agama Hindu Bali antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan
Saksi-I Lars Christensen, bertempat di rumah orangtua Terdakwa di
Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
d. Bahwa benar syarat-syarat melaksanakan upacara pernikahan
menurut agama Hindu adalah sebagai berikut :
- Yang melaksanakan upacara pernikahan harus satu agama, yaitu
beragama Hindu;
- Jika salah satu beragama non Hindu, maka sebelum
dilaksanakan upacara pernikahan, kepada yang non Hindu terlebih
dahulu dilaksanakan upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani);
- Jika yang beragama non Hindu tersebut berkewarga-negaraan
asing (WNA), maka untuk berpindah agama, WNA tersebut harus
melapor terlebih dahulu ke Kedutaan/Konsul negaranya di Indonesia,
lalu melapor ke Polres setempat, dan kemudian baru bisa
dilaksanakan upacara Sudhiwadani;
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- Upacara Sudhiwadani dipimpin oleh Ketua PHDI tingkat Desa
dan Tokoh Agama Hindu (Pemangku), dihadiri oleh Ketua PHDI
Desa, dan agar upacaranya sempurna dihadiri juga oleh Kelian Desa
Adat. Upacara Sudhiwadani dimulai dengan pembacaan Panca
Srada yang dipandu oleh Ketua PHDI Desa diikuti oleh mempelai
yang masuk agama Hindu, selanjutnya mempelai yang baru masuk
agama Hindu melakukan persembahyangan dipimpin oleh
Pemangku.
- Pelaksanaan Upacara Sudhiwadani tersebut diperkuat dengan
bukti administrasi berupa Surat Pernyataan Sudhiwadani yang
ditanda-tangani Ketua PHDI Desa dan Pemimpin/Pemuput Upacara.
Selanjutnya Surat Pernyataan Sudhiwadani yang telah ditandatangani Ketua PHDI Desa tersebut dilaporkan ke PHDI Kecamatan
untuk diketahui dan ditanda-tangani, lalu diteruskan ke PHDI
Kabupaten untuk diketahui dan dicatat, hingga kemudian PHDI
Kabupaten mengeluarkan Lisensi Ilakita Sudhiwadani, yaitu surat
peng-Hinduan yang sah yang mempunyai kekuatan hukum.
- Setelah dilaksanakan upacara Sudhiwadani, baru kemudian
dilaksanakan rangkaian upacara pernikahan yang terdiri dari :
1) Upacara Mebiakala;
2) Upacara Upasaksi atau pelaminan, sebagai keabsahan sebagai
pasangan suami – isteri;
e. Bahwa benar setiap selesai dilaksanakannya upacara
Sudhiwadani maupun upacara Mebiakala seharusnya langsung
diikuti atau dibuatkan bukti administrasi berupa Surat Pernyataan
Sudhiwadani ataupun Surat Pernyataan Mebiakala yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, pejabat yang berwenang di desa
tersebut, dan para Saksi.
Namun kebiasaan yang terjadi di
masyarakat, seringkali bukti administrasi pelaksanaan upacara
pernikahan baru diurus belakangan beberapa waktu setelah
pelaksanaan upacara selesai, karena pada hari pelaksanaan upacara
biasanya masih pada sibuk.
f. Bahwa benar oleh karena pada waktu akan dilaksanakan
upacara Mebiakala antara Saksi-I Lars Christense dengan Saksi-II Ni
Luh Sukerasih, saat itu Saksi-I Lars Christensen masih beragama
Kristen, maka sebelum dilaksanakan upacara pernikahan (Mebiakala)
secara agama Hindu, terlebih dahulu dilaksanakan upacara pengHinduan atau Sudhiwadani sebagai simbolis meng-Hindukan Saksi-I
Lars Christensen yang akan melaksanakan upacara pernikahan
(Mebiakala) secara Hindu.
g. Bahwa benarkemudian pada tanggal 24 September 2008,
tepatnya pada penanggalan Budha Kliwon sekira pukul 16.00 Wita,
dilaksanakan rangkaian upacara Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh
Sukerasih dengan Saksi-I Lars Christensenbertempat di rumah orang
tua Terdakwa di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali.
Oleh karena Saksi-I Lars Christensen saat itu masih beragama
Kristen, maka sebelum dilaksanakan upacara Mebiakala, terlebih
dahulu dilaksanakan upacara peng-Hinduan (Sudhiwadani) terhadap
Saksi-I Lars Christensen, dengan rangkaian pelaksanaan upacara
sebagai berikut :
- Terlebih dahulu dilaksanakan upacara Sudhiwadani terhadap
Saksi-I Lars Christensen. Oleh karena pada waktu itu tidak ada
penerjemah bahasa, maka Saksi-II Ni Luh Sukerasih diminta untuk
menjelaskan kepada Saksi-I Lars Christensen tentang maksud
dilaksanakannya upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala;
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- Kemudian Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-III) selaku Ketua PHDI Desa
Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng membacakan Panca Sradha
berbahasa Indonesia yang diikuti oleh Saksi-I Lars Christensen.
Pada waktu itu Saksi-I Lars Christensen dapat menirukan
pembacaan Panca Sradha hingga selesai, walaupun dengan terbatabata;
- Setelah selesai menirukan pembacaan Panca Sradha, Saksi-I
Lars Christensen melakukan persembahyangan yang dipimpin oleh
Terdakwa selaku Jero Mangku Gede Desa Kaliasem;
- Setelah rangkaian pelaksanaan upacara Sudhiwadani selesai,
kemudian dilanjutkan dengan rangkaian upacara pernikahan atau
Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars
Christensen.
- Pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-I Lars Christensen, keluarga
besarTerdakwa dan Saksi-II Ni Luh Sukerasih, yaitu antara lain Sdr.
Gede Tantra, para tetangga, dan Saksi-III I Ketut Tiwas selaku Ketua
PHDI Desa Kaliasem. Sedangkan Sdr.. Nyoman Mertantra (Saksi-VI)
selaku Kelian Desa Adat Kaliasem tidak hadir dalam upacara
tersebut. Walaupun upacara tersebut tidak dihadiri Kelian Desa Adat
Kaliasem, namun upacara tersebut sah.
h. Bahwa benar setelah upacara Sudhiwadani dan upacara
Mebiakala selesai dilaksanakan sekira pukul 17.30 Wita, Saksi-I Lars
Christensen dan kedua orangtuanya, serta Saksi-II Ni Luh Sukerasih
segera meninggalkan tempat upacara, untuk kemudian segera
kembali ke tempat menginap di sebuah Hotel di Singaraja, dan
selanjutnya pulang kembali ke Denmark tanpa menanda-tangani
ataupun dibuatkan surat-surat kelengkapan administrasi sebagai
bukti telah dilaksanakannya upacara Sudhiwadani maupun upacara
Mebiakala.
i. Bahwa benar pada sekira tahun 2010 Saksi-II Ni Luh Sukerasih
dan Saksi-I Lars Christensen membangun Villa di daerah Lovina,
Buleleng. Setelah pembangunan Villa selesai, pada sekira tahun
2011 Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen tinggal
menetap di Villa Jl. Palem Lovina, Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng, Bali, dan selanjutnya pada tahun 2012 Saksi-II Ni Luh
Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen membuka usaha restoran di
sebuah tempat di Pantai Desa Arture Singaraja.
j. Bahwa benar beberapa waktu setelah tinggal menetap di Villa Jl.
Palem Lovina Desa Kalibukbuk, Buleleng, pada sekira bulan
Nopember 2011 Saksi-I Lars Christensen mengatakan kepada SaksiII Ni Luh Sukerasih bahwa Saksi-I Lars Christensen telah mempunyai
seorang anak perempuan dari hasil hubungan gelapnya dengan
seorang wanita dari Banyuwangi yang bernama Sdri. Retno
Damayanti, yang sekarang menjadi teman hidup bersama Saksi-I
Lars Christensen. Beberapa waktu kemudian sekira akhir bulan
Nopember 2011 Saksi-II diminta oleh Saksi-I Lars Christensen agar
membelikan rumah BTN di daerah Banyuwangi untuk Sdri. Retno
Damayanti dan anaknya, hingga kemudian Saksi-II lalu memenuhi
permintaan Saksi-I Lars Christensen dengan memberikan pinjaman
uang kepada Sdri. Retno Damayanti sebesar Rp.112.000.000,(seratus dua belas juta rupiah).
k. Bahwa benar oleh karena situasi hubungan rumah tangga SaksiII Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars Christensen menjadi
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semakin rumit dan tidak harmonis, maka pada sekira bulan April 2014
Saksi-II lalu berusaha mengurus dokumen pernikahan Saksi-II
menurut agama Hindu yang berupa Surat Pernyataan Masuk Agama
Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala yang dulu
pada waktu pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan Mebiakala
tanggal 24 September 2008 belum sempat dibuat, denganmaksud
surat-surat dokumen pernikahan Saksi-II dan Saksi-I Lars
Christensen tersebut akan digunakan Saksi-II untuk menuntut hakhak Saksi-II selaku isteri sah Saksi-I Lars Christensen.
l. Bahwa benar kemudian Saksi-II Ni Luh Sukerasih meminta
blanko kosong Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani)
kepada Saksi-III I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI Desa Kaliasem,
dan selanjutnya Saksi-II menyerahkan blangko kosong Sudhiwadani
yang sudah ada tanda tangan Saksi-I Lars Christensen tersebut
kepada Terdakwa untuk diuruskan/dimintakan tanda tangan para
pihak yang berwenang membuat/menanda-tangani Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan juga menguruskan Surat Pernyataan Mebiakala
(Pernikahan) antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars
Christensen.
m. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima formulir Surat
Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang berlogo PHDI
Desa Kaliasem, yang pada formulir tersebut sudah ada meterai
tempel 6000 dan tanda-tangan Saksi-I Lars Christensen, oleh karena
identitas Saksi-I Lars Christensen belum dituliskan, maka Terdakwa
lalu mengisi identitas lengkap Saksi-I Lars Christensen dan tanggal
Surat Pernyataan Sudhiwadani. KemudianTerdakwa lalu melengkapi
pengurusan surat nikah dengan membuatkan Surat Pernyataan
Mebiakala antara Saksi-II Ni Luh Sukerasih dengan Saksi-I Lars
Christensen. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa maupun Saksi-II
Ni Luh Sukerasih lupa tanggal pelaksanaan upacara Sudiwadhani
dan upacara Mebiakala yang sebenarnya yang telah dilaksanakan
beberapa tahun sebelumnya, maka Terdakwa lalu menuliskan
tanggal pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
seingat Terdakwa saja, yaitu Terdakwa menuliskan tanggal 24 April
2009.
n. Bahwa benar setelah identitas Saksi-I Lars Christensen dan
tanggal pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala
diisi, maka Terdakwa lalu membawa formulir Surat Pernyataan
Sudhiwadani tersebut ke Saksi-III I Ketut Tiwas selaku Ketua PHDI
Desa Kaliasem (yang pada waktu dilaksanakan upacara Sudhiwadani
terhadap Mr. Lars Christensen bertindak sebagai pembimbing
pengucapan Panca Sradha) untuk ditanda-tangani dan di-cap
stempel oleh Saksi-III I Ketut Tiwas.
Setelah formulir Surat
Pernyataan Sudhiwadani ditanda-tangani dan di-cap stempel oleh
Saksi-III Ketut Tiwas, selanjutnya Terdakwa membawa Surat
Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala tersebut
ke Saksi-VI Nyoman Mertantra selaku Kelian Desa Pakraman
Kaliasem untuk ditanda-tangani, dan di cap stempel.
o. Bahwa benar setelahSurat Pernyataan Sudhiwadani atas nama
Mr. Lars Christensen dan Surat Pernyataan Mebiakala atas nama Ni
Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen ditanda-tangani oleh SaksiVI Nyoman Mertantra selaku Kelian Desa Pakraman Kaliasem,
selanjutnya Terdakwa membawa Surat Pernyataan Mebiakala
kepada Sdr. Gede Tantra dan Sdr. Ketut Geria (Saksi-IV) untuk
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ditanda-tangani selaku Saksi pelaksanaan upacara Mebiakala antara
Ni Luh Sukerasih dengan Mr. Lars Christensen.
p. Bahwa benar untuk mengurus surat pernikahan hingga sah
secara hukum adat/agama Hindu di Bali, seharusnya Surat
Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen yang telah
ditanda-tangani Ketua PHDI Desa Kaliasem tersebut masih perlu
diketahui dan ditanda-tangani Ketua PHDI Kec, Banjar, dan
kemudian disahkan dan ditanda-tangani Ketua PHDI Kab. Buleleng.
Namun oleh karena untuk mengurus surat-surat tersebut perlu beaya,
maka Terdakwa lalu menyerahkan kembali Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang telah ditandatangani para pejabat Desa Kaliasem dan Saksi-Saksi tersebut
kepada Saksi-II Ni Luh Sukerasih untuk disimpan lebih dahulu sambil
menunggu beayanya.
q. Bahwa benar beberapa waktu kemudian hubungan rumah tangga
Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen menjadi
semakin tidak harmonis, hingga kemudian pada sekira akhir
Nopember tahun 2014 Saksi-II Ni Luh Sukerasih dan Saksi-I Lars
Christensen berpisah rumah tetapi belum bercerai, yaitu Saksi-II Ni
Luh Sukerasih pindah tinggal di rumah mereka yang lain di Jl. Pantai
Indah, Gg. 5 Nomor 15 Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab.
Buleleng, sedangkan Saksi-I Lars Christensen tetap tinggal di Tepe
Villa Lux Jl. Palem Lovina Desa Kalibukbuk, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng.
r. Bahwa benar pada waktu pindah rumah tersebut, Surat
Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen dan Surat
Pernyataan Mebiakala atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars
Christensen hilang tercecer dan tidak diketemukan dan yang ada
tinggal fotocopynya saja, sehingga pengurusan keabsahan Surat
Pernyataan Sudhiwadani menjadi terhenti.
s. Bahwa benar sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan
berakhir, Oditur Militer tidak dapat menunjukkan Surat Sudhiwadani
atas nama Mr. Lars Christensen, dan Surat Mebiakala atas nama Ni
Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen yang asli, dan Oditur Militer
hanya mampu menunjukkan fotocopy surat-surat tersebut. Padahal
fotocopy Surat Pernyataan Sudhiwadani tersebut juga tidak sama
persis dengan yang asli yang pernah dilihat Saksi-II, Saksi-III,
maupun Terdakwa, karena cap stempelnya terlalu besar jika
dibandingkan dengan yang asli. Dengan demikian barang bukti
berupa fotocopy Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala tidak dapat digunakan sebagai barang bukti,
yang berarti Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah tidak ada.
t. Bahwa walaupun Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat
Pernyataan Mebiakala yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa tidak
ada, namun Terdakwa dan para Saksi, kecuali Saksi-I Lars
Christensen, semuanya membenarkan bahwa pada tahun 2008
pernah dilaksanakan upacara Sudhiwadani terhadap Saksi-I Lars
Christensen, yang dilanjutkan dengan Upacara Mebiakala. Namun
pada waktu itu belum dibuatkan bukti pelaksanaan upacara yang
berupa Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan
Mebiakala, dan surat-surat pernyataan tersebut baru dibuat pada
bulan April 2014, setelah hubungan rumah tangga Saksi-II Ni Luh
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Sukerasih dan Saksi-I Lars Christensen sudah tidak harmonis lagi,
dengan maksud surat-surat tersebut akan digunakan oleh Saksi-II
untuk mengurus keabsahan perkawinannya menurut hukum
Indonesia, sehingga hak-haknya sebagai isteri Saksi-I Lars
Christensen akan terlindungi.
u. Bahwa oleh karena Saksi-II Ni Luh Sukerasih sudah menikah
secara sah dengan Saksi-I Lars Christensen pada tanggal 21 April
2005 di Denmark menggunakan hukum Denmark, dan pernikahan
tersebut sudah dilaporkan ke Kedutaan Besar RI di Kopenhagen, dan
kemudian juga sudah dilaporkan/dicatatkan di Kantor Disdukcapil
Kab. Buleleng, maka sebenarnya pernikahan Saksi-II dengan Saksi-I
yang sudah tinggal di Kab. Buleleng tersebut sudah sah menurut
hukum Indonesia, sehingga seharusnya Saksi-II Ni Luh Sukerasih
tidak perlu lagi memperbaiki atau mengulangi lagi pernikahannya
dengan Saksi-I Lars Christensen menurut agama Hindu di Bali.
Dengan demikian berarti tujuan dibuatnya surat-surat pernyataan
Sudhiwadani dan Mebiakala agar pernikahan Saksi-I dan Saksi-II
dianggap sah ataupun untuk digunakan sebagai bukti pernikahan
mereka menurut hukum Indonesia adalah tidak relevan.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kedua: “Memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada
sesuatu hal”, tidak terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam
Dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya
tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif
Pertama, yaitu :
“Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar
atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan,
atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti
dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat
menimbulkan kerugian”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263
ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan
membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa oleh karena unsur kesatu ”Barang siapa” dalam Dakwaan
Alternatif Kedua adalah sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan
Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi,
dan Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur kesatu dalam
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Dakwaan Alternatif Pertama tersebut sebagai pembuktian unsur
kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini.
2. Unsur Kedua: ”Secara bersama-sama dengan sengaja memakai
surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu
seolah-olah benar dan tidak dipalsu”.
- Bahwa oleh karena sub unsur ”Surat yang isinya tidak benar’
dalam Unsur Kedua ini sama dengan sub unsur ’Surat yang isinya
tidak benar’ dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan unsur ”Surat yang
isinya tidak benar” dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut
dinyatakan tidak terpenuhi, maka berarti unsur kedua dalam
Dakwaan Alternatif Kedua ini juga tidak terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam
Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya
tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu :
“Barangsiapa secara bersama-samadengan sengaja memakai surat
yang isinya tidak benar, atau yang dipalsu seolah-olah benar dan
tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
263ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan
meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan
Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala
dakwaan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan,
maka beaya perkaranya dibebankan kepada negara.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, namun
perbuatan Terdakwa yang mengisikan identitas Saksi-I Lars
Christensen dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani tanpa seizin
pemilik nama tersebut, dan perbuatan Terdakwa yang membuat
Surat Pernyataan Mebiakala, maupun perbuatan Terdakwa yang
memintakan tanda-tangan para pihak dalam Surat Pernyataan
Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala dengan menuliskan
tanggal yang tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan upacara yang
sebenarnya, karena Surat Pernyataan tersebut dibuat sekira enam
tahun setelah pelaksanaan upacara Sudhiwadani dan upacara
Mebiakala yang sebenarnya, perbuatan Terdakwa tersebut tidak
layak terjadi di dalam ketertiban dan/atau kehidupan disiplin prajurit
TNI.
Apalagi ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak
dikehendaki oleh Saksi-I Lars Christensen yang merasa tandatangannya telah dipalsukan.

Perkara Nomor :20/K/PM.III-14/AD/III/2017 Halaman73 dari 27

74
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara Terdakwa tersebut perlu dikembalikan
kepada Danrem-163/WS selaku Perwira Penyerah Perkara untuk
diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masuk Agama Hindhu
(Sudhiwadani) tanggal 24 April 2009 atas nama Mr. Lars Christensen,
yang ditanda-tangani oleh Sdr. I Ketut Tantra selaku Ketua PHDI
Desa Kaliasem, dan Sdr. Nyoman Mertantra selaku Kepala Desa
Adat Kaliasem, yang menyatakan bahwaMr. Lars Christensen telah
berpindah agama, dari agama semula Kristen berpindah menjadi
penganut agama Hindu,
Oleh karena surat tersebut di atas hanya berupa fotocopy yang
tidak dilegalisir, dan fotocopy surat tersebut dinilai oleh Terdakwa,
Saksi-II, dan Saksi-III sebagai tidak sesuai dengan aslinya, maka
surat tersebut di atas, tidak dapat diterima sebagai barang bukti,
sehingga oleh karenanya harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mebiakala tanggal 24
April 2009 atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kedutaan Besar
Republik
Indonesia
di
Kopenhagen,
Denmark,
Nomor:
333/Kon/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015, yang menerangkan antara
lain bahwa Sdri. Ni Luh Sukerasih memang benar telah
melangsungkan perkawinan dengan seorang warga Negara Denmark
atas nama Mr. Lars Christensen bertempat di Odense Kommune
pada tanggal 21 April 2005 dengan nomor pencatatan perkawinan
19546/05;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelaporan Perkawinan di Luar
Negeri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal 27
Juli 2015 atas nama Lars Christensen dan Ni Luh Sukerasih, yang
menerangkan bahwa Lars Christensen dan Ni Luh Sukerasih telah
melaporkan Akta Perkawinannya pada Disdukcapil Kab. Buleleng
pada tanggal 27 Juli 2015;
5. 2 (dua) lembar fotocopy tiket pesawat tanggal 02 Maret 2009 atas
nama Mr. Lars Christensen dan Mrs. Niluh S Christensen, yang
menunjukkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2009 Mr. Lars
Christensen dan Sdri. Ni Luh Sukerasih berangkat kembali dari
Denpasar menuju Kopenhagen, Denmark;
6 1 (satu) lembar contoh beberapa tanda tangan Mr. Lars
Christensen, yang menunjukkan bahwa tanda tangan Mr. Lars
Christensen yang ada dalam fotocopy Surat Pernyataan Masuk
Agama Hindu (Sudhiwadani) tanggal 24 April 2009 adalah tidak sama
atau tidak mirip dengan tanda tangan Mr. Lars Christensen dalam
contoh tanda tangan tersebut;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pasport atas nama Christensen,
Lars,milik Mr. Lars Christensen, yang menunjukkan bahwa Mr. Lars
Christensen adalah seorang warga negara Denmark;
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Barang bukti tersebut angka 2 sampai dengan 7, walaupun hanya
berupa fotocopy, namun oleh karena barang bukti tersebut
dibenarkan isinya oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, kecuali
Saksi-I, dan ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, maka oleh
karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat

: 1. Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau
Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 180, 189, dan Pasal 195 UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer; dan
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: NYOMAN ASTAWA, Serka
NRP.631193, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :
Kesatu : ”Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat”
Atau
Kedua: ”Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar,
atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat
itu dapat menimbulkan kerugian”
2.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.

3.
Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut di atas kepada Danrem 163/WS
selaku Perwira Penyerah Perkarauntuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin
Prajurit.
4.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a.
1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mebiakala tanggal 24 April 2009
atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
b.
1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Kopenhagen, Denmark, Nomor: 333/Kon/VII/2015 tanggal 06 Juli
2015, atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
c.
1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri yang
dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor:
5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars Christensen dan Ni
Luh Sukerasih;
d.
2 (dua) lembar fotocopy tiket pesawat tanggal 02 Maret 2009 atas nama Mr.
Lars Christensen dan Mrs. Niluh S Christensen;
e
1 (satu) lembar contoh beberapa tanda tangan Mr. Lars Christensen;
f.
1 (satu) lembar fotocopy Buku Pasport atas nama Christensen, Lars,milik Mr.
Lars Christensen, yang menunjukkan bahwa Mr. Lars Christensen adalah seorang
warga negara Denmark;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5.

Membebankan biaya perkara kepada negara.
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Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk
NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., Letkol Laut
(KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH)
NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa
Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP.2910046530370, Penasehat Hukum Riswan Ependi,
S.H., Letda Chk NRP.11130028260889,Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973,serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP.12365/P

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P
Panitera Pengganti
Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
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